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1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 จากปณธิานของอาจารย์ดร.ไสว สทุธิพทิกัษ์ และอาจารย์สน่ัน 
เกตุทัต ที่ว่า “เราจะท�างานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคม 
และประเทศชาติ” โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ถือก�าเนิดข้ึน 
เมือ่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2511 ณ เลขที ่73 ถนนพระราม 6 รมิคลองประปา 
สามเสน กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนเป็น สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์  
ในวันท่ี 30 พฤษภาคม ปีเดยีวกัน เป้าหมายของสถาบันก็คือ สร้างเยาวชน 
ของชาติให้เปน็พลเมอืงดี มคีวามรู้ความสามารถ เพยีบพรอ้มด้วย 
คณุธรรม โดยเปิดสอน 2 ระดบั ระดบัอดุมศึกษาหลกัสตูร 3 ปี และระดบั 
อาชีวศึกษาหลักสูตร 2 ปี เปิดคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก 
เน้นการเรยีนการสอนด้านธรุกิจ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ พาณชิย์ บัญชี 
การเงิน การธนาคาร การตลาด และเลขานุการ
 สถาบันธรุกิจบณัฑติย์ ได้รบัอนญุาตให้ปรบัเป็นวิทยาลัยธรุกจิ 
บัณฑิตย ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 เปิดสอนระดับปริญญาตร ี
เพิ่มเป็น 4 คณะ คือ
 1. บริหารธุรกิจ
 2. การบัญชี
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. นิติศาสตร์
  วันที่ 24 ตุลาคม 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป็นมหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑิตย์ จดัการเรียนการสอนทัง้ใน 
ระดับปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปรญิญาโท และปรญิญาเอก  
โดยค�านึงถึงคุณภาพเป็นส�าคัญ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ให้ทันสมัยเพื่อสร้างบัณฑิตถึงพร้อมส�าหรับเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล
ในอนาคต
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ได้จัดตั้งวิทยาลัยจากการบูรณาการคณะวิชาที่มีอยู่เป็นวิทยาลัย 
5 วิทยาลยั ขณะนีก้ารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 7 
วิทยาลัย และ 6 คณะวิชา ได้แก่

 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

(CITE)

 3. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

 4. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

 5. วิทยาลยัครีเอทฟีดีไซน์แอนด์เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 

(ANT)

 6. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

 7. วิทยาลัยครุศาสตร์

 8. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 9. คณะศิลปศาสตร์ 

 10. คณะนิเทศศาสตร์

 11. คณะศิลปกรรมศาสตร์

 12. คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  13. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 นบัจากปีการศึกษา 2511 “ธุรกจิบณัฑิตย์” เป็นเพยีงโรงเรยีนเอกชน 

ทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศกึษาและระดับอดุมศึกษาไม่ก่ีสาขา หลงัจากพฒันา 

มาตามล�าดับจนถึงปัจจบัุน “ธุรกจิบณัฑิตย์” เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนช้ันดี 

มช่ืีอเสยีงมัน่คงทัง้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และด้านอืน่ 

ทีพ่งึประสงค์ และจะเป็นมหาวิทยาลยัทีก้่าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง  

ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย New Business DNA ที่มุ่งสร้าง 

บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี คิดเป็น ท�าเป็น และท�างานได้จริง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์

ชื่อ ธุรกิจบัณฑิตย์คือความรอบรู้ทางธุรกิจ

ดวงตราสัญลักษณ์ 
 เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับบนพระแท่น มีวงกลมล้อมรอบ 
2 ชั้น ชั้นนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน 32 กลีบ ระหว่างวงกลม 
2 ชั้น มีนพรัตน์คือแก้ว 9 ดวงประดับเป็นระยะ
 พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระพิฆเนศร์หรือพระคเณศ 
เทพแห่งศิลปะและปัญญา ผู้ทรงขจัดอุปสรรคและประทานความ 
ส�าเร็จให้แก่มวลมนุษย์ พระหัตถ์ซ้ายทรงสมุดบัญชี พระหัตถ์ขวา 
ทรงขอช้าง และทรงหนูเป็นพาหนะ
 กลีบบัว 32 กลีบ กลีบบัว หมายถึงความงาม ความดี  
ความเจริญ และคุณธรรม ตัวเลข 32 มีความหมายในทางธรรมะ 
แสดงถึงความเป็นมนุษย์อาการครบ 32 ประการ อันเป็นอาการ 
ที่มนุษย์พึงมี
 นพรัตน์ แก้ว 9 ดวง หมายถึงองค์ประกอบแห่งคุณธรรม 
9 ประการ อันบัณฑิตหรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี นั่นคือ
 1. มีความรู้ในเรื่องภาษาดี
 2. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆในด้านธุรกิจดี
 3. สามารถใช้ความรู้นั้นๆได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า
 5. เป็นคนขยันขันแข็ง เอาใจใส่ และอดทน ไม่ว่าจะท�า
  สิ่งใด
 6. เป็นผู้มีมารยาท
 7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และซื่อสัตย์
 8. เป็นผู้รู้จักใช้โอกาส
 9. เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

 

  

สีสถาบัน คือสีม่วงและสีฟ้า
 สีม่วง หมายถึงอุตสาหกรรม คืือการท�าสิ่งของให้เป็นสินค้า
 สีฟ้า หมายถึงพาณิชยกรรม คือการค้า 
 ความหมายโดยรวมของ “ม่วง-ฟ้า” ก็คือการปฏิบัติทางธุรกิจ

ธงสถาบัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีม่วง ตรงกลางมีดวงตรา 
สัญลักษณ์อยู่บนพื้นสีฟ้า ใต้ดวงตรามีค�าว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย์ เป็นแนวโค้งตามรูปดวงตรา รอบขอบธงประดับด้วย 
พู่สีเหลือง

ต้นไม้สัญลักษณ์ คือต้นไผ่ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทน  
เมื่อมัดรวมกันหมายถึงความแข็งแกร่ง ซ่ึงเกิดจากความรักและ 
ความสามัคคี มีผลให้ท�ากิจการใดก็ส�าเร็จลุล่วงดังประสงค์ ต้นไผ่  
จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนมีความอดทน ความเพียร ความรัก 
ความสามัคคี อันจะก่อเกิดพลังมหาศาลดุจมัดไผ่

 

�
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การรับนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1.	 คุณสมบัติด้านการศึกษา

	 1.1	ทกุคณะ	(ยกเว้นหลักสตูรนิตศิาสตร์	ภาคบณัฑิต) ต้องเป็น 

	 				ผูท้ีม่คุีณสมบัติข้อใดข้อหนึง่	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1.1	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำประโยคมธัยมศกึษำตอนปลำย	 หรือ 

ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.) 

จำกสถำบันกำรศกึษำท่ีกระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

วิทยฐำนะ	หรือกำรศกึษำอืน่ทีเ่ทียบเท่ำ

	 	 1.1.2	ส�ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง	 

	 	 	 (ปวส.)	หรือประกำศนยีบัตรวิชำชีพเทคนคิ	(ปวท.)	 

	 	 	 ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะ	 หรือกำร 

	 	 	 ศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ	 โดยเทียบโอนหน่วยกิตจำก 

	 	 	 สถำนศึกษำที่เคยศึกษำมำแล้วได้

 1.2	หลักสูตรนิติศาสตร์	 (ภาคบัณฑิต)	 ต้องเป็นผู้ท่ีส�ำเร็จ 

	 	 กำรศึกษำไม่ต�ำ่กว่ำข้ันปริญญำตรีสำขำใดสำขำหนึง่	จำก 

	 	 สถำบนักำรศึกษำในประเทศหรอืต่ำงประเทศ	ทีส่�ำนกังำน 

	 	 คณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ	หรอืส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 

	 	 ข้ำรำชกำรพลเรอืนรบัรอง	หลกัสตูรนีใ้ช้เวลำในกำรศึกษำ 

	 	 ประมำณ	3	ปี

2.	คุณสมบัติทั่วไป

	 2.1	ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 2.2	ไม่เป็นโรคเรื้อน	 วัณโรค	 ติดยำเสพติดให้โทษร้ำยแรง	 

โรคพิษสุรำเรื้อรัง	หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

	 2.3	ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก	 เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระท�ำโดย 

  ประมำท	หรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ

	 2.4	ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย	 หรือถูกไล่ออกจำก

สถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน	เนื่องจำกถูกลงโทษทำงวินัย

	 2.5	มีผู ้ปกครองและมีภูมิล�ำเนำท่ีพักอยู ่เป ็นหลักแหล่ง 

	 	 ซึ่งมหำวิทยำลัยติดต่อได้

หลักฐานประกอบการสมัคร
	 1.	 ใบสมัครตำมแบบของมหำวิทยำลัย

	 2.	 รูปถ่ำยขนำด	1	นิ้ว	จ�ำนวน	3	รูป

	 3.	 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน

	 4.	 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

	 5.	 ส�ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ	หรือใบรับรองผลกำรศึกษำ	

	 	 (ใบ	ร.บ.)

	 6.	 ส�ำเนำใบแสดงผลกำรสอบ	TOEFL	หรือ	IELTS	(ถ้ำม)ี	ส�ำหรับ 

		 	 ผู้เข้ำศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ

การสมัคร
 1. ก�าหนดวนัรบัสมัคร	ต้ังแต่วนัที	่6	มกรำคม	2563	เป็นต้นไป 

  2.	สถานที่รับสมัคร

	 	 ผู้สนใจติดต่อย่ืนใบสมัคร	 (ไม่ต้องเสียค่ำสมัคร)	 ได้ที่ฝ่ำย 

 	 รับสมัครนั กศึ กษำใหม ่ 	 มหำ วิทยำลั ยธุ ร กิ จบัณฑิตย 	์ 

	 	 ถนนประชำชื่น	โทร.	02-954-7300	ต่อ	809
หรือสมัครผ่านทาง	
Web	Site	:	www.dpu.ac.th	ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การสอบคัดเลือก
	 มหำวิทยำลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันท่ีย่ืนใบสมัคร 

โดยกำรสัมภำษณ์	 ยกเว้นหลักสูตรนำนำชำติเพิ่มสอบข้อเขียน 

วัดทักษะภำษำอังกฤษ

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
	 มหำวิทยำลัยจะแจ้งผลกำรสอบให้ทรำบทันทีในวันที่สอบ

คัดเลือก	

การรับเอกสารการมอบตัว

	 นกัศึกษำทีผ่่ำนกำรสอบคัดัเลอืก	จะได้รบัเอกสำรกำรมอบตัว	

ในวันที่แจ้งผลกำรสอบ

การรับสมัครนักศึกษา
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การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

	 นักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจะต้องมอบตัว	 ช�ำระเงิน	

และขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่	ตำมวัน	เวลำ	และสถำนที่	ที่ระบุ 

ในเอกสำรกำรมอบตัว	 มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็น

นักศึกษำใหม่
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สวัสดิการนักศึกษา

ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา
	 ศนูย์บริกำรสวัสดกิำรนกัศกึษำ	มหีน้ำท่ีดแูลเรือ่งกำรให้บรกิำร 

และสวัสดิกำรนักศึกษำ	แบ่งงำนต่ำงๆ	ดังนี้

 1.	งานประกันอุบัติเหตุ

	 	 นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนท่ี	 1	 ได้รับกำร

คุม้ครองอบัุตเิหตตุลอด	24	ช่ัวโมง	เป็นระยะเวลำ	1	ปี	(กรณไีม่ได้ 

ลงทะเบียนภำคเรยีนท่ี	1	นกัศึกษำต้องรักษำสถำนภำพนกัศกึษำใน

ภำคเรยีนที	่1	จงึจะได้รบัสทิธิค์ุม้ครอง)	ดรูำยละเอยีดที	่Web	Site	: 

www.dpu.ac.th/sao

 2.	บัตรประกันสุขภาพ	30	บาท

	 	 นักศึกษำขอท�ำบัตรประกันสุขภำพโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

ถ้ำอยู่ต่ำงจังหวัดและยังไม่โอนสิทธ์ิ	 นักศึกษำโอนสิทธ์ิมำใช้ช่ัวครำวได้ 

โดยติดต่อที่ศูนย์บริกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ

 3.	ห้องพยาบาล

	 	 ให้กำรรักษำเบ้ืองต้นแก่นักศึกษำที่เจ็บป่วยมีพยำบำล 

วิชำชีพและผูช่้วยพยำบำลประจ�ำทกุวนั	ตัง้แต่เวลำ	08.00	-	18.30	 

และมีแพทย์ประจ�ำในเวลำ	13.00	-17.00	น.	ทุกวันท�ำกำร		

 4.		งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

	 	 ศูนย์บรกิำรสวัสดิกำรนกัศึกษำ	เปิดบรกิำรรบัเอกสำรกำร

ขอผ่อนผนัเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร	ต้ังแต่เดือนสงิหำคม-

ธันวำคม	นักศึกษำยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์บริกำรสวัสดิกำรนักศึกษำ	

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา
	 ศูนย์สนัตวิิธแีละธรรมำภบิำลนกัศกึษำร่วมมอืกับส�ำนกัสนัตวิิธ ี

และธรรมำภบิำลสถำบนัพระปกเกล้ำ	ดแูลแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง 

ทีเ่กิดข้ึนกับนกัศกึษำ	ทัง้จำกกลุม่เพือ่นนกัศกึษำหรอืกับบุคลภำยนอก 

ด้วยกำรใช้กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย	 ควบคู่ไปกับกระบวนกำร 

ทำงวินัย	 มีบริกำรงำนวินัยนักศึกษำและไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

และงำนปกครองหอพักให้นักศึกษำ

ศูนย์น�าความรู้สู่การปฏิบัติ
	 ศูนย์น�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ	มีบริกำรนักศึกษำ	3	ด้ำนคือ	

 1.	แนะแนว	ให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรศกึษำต่อหรอืค�ำแนะน�ำ 

ในกำรเลือกอำชีพ

 2.	ให้ค�าปรกึษาเชงิจติวทิยา	ให้ค�ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอื 

เมื่อนักศึกษำมีปัญหำหรือเกิดควำมเครียด	 ให้ค�ำแนะน�ำในกำร 

ปรับตัวเข้ำกับสภำวกำรณ์ต่ำงๆ		

 3.	จดัหางาน	ให้บรกิำรข้อมลูต�ำแหน่งงำนว่ำง	ทัง้งำน	ประจ�ำ 

และงำนพิเศษ	 นักศึกษำที่ต้องกำรรำยได้เสริม	 ลงช่ือเพื่อรับข่ำว

ต�ำแหน่งงำนทำงอีเมล์ที่ศูนย์น�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ
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	 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ	 

ซึ่งเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศ	 จึงสนับสนุนทุนกำรศึกษำเป็น 

ประจ�ำทุกปีอย่ำงต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมผู้มีผลกำรเรียนด ี

สและขยำยโอกำสให้ผู ้ด้อยโอกำและผู้ที่ขำดแคลนทำงกำรเงิน 

โดยจ�ำแนกประเภททุนตำมวัตถุประสงค์ของทนุแต่ละด้ำนทกุระดับ 

ตั้งแต่ระดับปริญญำตรี	 ปริญญำโท	 และปริญญำเอก	 อีกท้ัง 

ได้กระจำยทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำทุกหลักสูตร	 ทุกสำขำ	 และ 

ทุกช้ันปี	 มีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงทั่วถึง	 โดยมีข้อบังคับ 

ว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำ	เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร

	 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ระดับปริญญาตรี

แบ่งเป็น	4	ประเภท	ดังนี้

	 1.	ทุนเรียนดี	 เป็นทุนให้แก่ผู ้ที่มีผลกำรเรียนดีในระดับ 

มธัยมศึกษำตอนปลำย	ระดบัปวช.	และปวส.	โดยจดัสรรทนุให้ทกุคณะ 

ทุกหลักสูตร	 และทุกสำขำวิชำ	 โดยผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจำก 

คณะกรรมกำร	 หรือผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนที่ท�ำบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย	คัดเลือกนักศึกษำเข้ำขอรับทุน	และ 

เมือ่นกัศกึษำได้เข้ำศกึษำและมผีลกำรเรยีนดีเด่นจะได้รบัทุนเรียนดี 

ในแต่ละช้ันปีโดยคัดเลอืกผูม้คีะแนนเฉลีย่สะสมสงูสดุในแต่ละช้ันปี 

ของแต่ละคณะ

 2.	ทนุสนับสนุนการศกึษา	เป็นทนุทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้	

โรงเรียน	หน่วยงำน	องค์กรต่ำงๆ	ทัง้จำกภำครฐัและภำคเอกชน	ทัง้ใน 

ส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด	ส่งนักเรียนหรือบุคลำกรที่สร้ำงชื่อเสียง 

หรือท�ำประโยชน์ให้แก่หน่วยงำนและสงัคม	เพือ่ขอรบัทนุกำรศกึษำ

 3.	ทุนเสริมโอกาส	 เป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษำ	 ที่

ครอบครัวมีฐำนะยำกจน	หรือมีควำมจ�ำเป็นทำงกำรเงิน	หรือเป็น 

ผู้ด้อยโอกำส	นอกจำกเป็นกำรแบ่งเบำภำระผู้ปกครองแล้วยังเป็น 

กำรส่งเสรมิกำรศกึษำในระดบัสงูแก่เยำวชน	เป็นกำรพฒันำคุณภำพ 

ชีวิตของครอบครัว	 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนทุนให้แก่ข้ำรำชกำร 

พนักงำนของรัฐ	 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ	 ท่ีประสงค์จะศึกษำต่อ 

เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและน�ำควำมรู้ไปพัฒนำงำน 

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 4.	ทุนความสามารถพิเศษ	 เป็นทุนกำรศึกษำที่ส่งเสริมให้ 

ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนต่ำงๆ	 เช่นด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนกีฬำ	

ด้ำนศลิปะวัฒนธรรม	ด้ำนศลิปิน	และสือ่มวลชน	ซ่ึงมผีลงำนดเีด่น 

ทีเ่กิดจำกกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะของนกัศกึษำ	ในกำร 

สร้ำงสรรค์ผลงำนให้ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำ	เพื่อน�ำควำมรู้ไปพัฒนำ

ต่อยอดควำมคดิสร้ำงสรรค์	นบัเป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 และเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของ

ประเทศชำติต่อไป

	 นอกจำกทนุกำรศึกษำ	4	ประเภทดังกล่ำวแล้ว	มหำวิทยำลยั

ธุรกิจบัณฑิตยั	 ยังได้จัดต้ังกองทุน	 เพื่อนช่วยเพื่อน	 พี่ช่วยน้อง	 

ครูช่วยศิษย์	 ซ่ึงเป็นกองทุนส�ำหรับช่วยเหลือนักศึกษำท่ีมีปัญหำ

ฉุกเฉิน	เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรด�ำเนินชีวิต	ในลักษณะ

เงินให้เปล่ำหรอืให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย	อกีทัง้มกีำรจดัต้ังทุนมลูนธิ ิ

มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์	เพือ่รองรับควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอื 

นักศึกษำที่ขำดแคลนหรือประสบเครำะห์กรรมต่ำงๆด้วย

	 ทุนกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและปริญญำโท	ได้ก�ำหนด	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่ำงกันตำมประเภทของทุน	(ตำมข้อ 

บังคับมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ 

นักศึกษำ	พ.ศ.	2557

ทุนการศึกษา
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ประเภททุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เงื่อนไขการรับทุน

 ส�าเร็จการศึกษา คะแนนเฉลี่ย จ�านวนเงินทุนที่ได้รับ รักษาระดับคะแนน

1.	 ทุนเรียนดี

			1.1	 ทุนเรียนดีไสว	-	สนั่น ม.6/ปวช. 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 3.00

	 1.2	 ทุนเรียนดีพระสิทธิธำดำ ม.6/ปวช./ปวส. 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง
วิทย์	2.75

สังคม	3.00
	 1.3	 ทุนมหำวิทยำลัยพี่-โรงเรียนน้อง ม.6 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.50
	 1.4	 ทุนตัวแทนจังหวัด ม.6/ปวช./ปวส. 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.50
	 1.5	 ทุนสถำบันเครือข่ำยวิชำชีพ ม.6/ปวช./ปวส. 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.50

2.	 ทุนสนับสนุนการศึกษา

	 2.1	 ทุนในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ม.6/ปวช./ปวส. ไม่ก�ำหนด ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00
	 2.2	 ทุนในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ

	 	 โสมสวลีฯ
ม.6/ปวช./ปวส. ไม่ก�ำหนด ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

	 2.3	 ทุนมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ม.6/ปวช./ปวส. 3.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

3.	 ทุนเสริมโอกาส

	 3.1	 ทุนนักศึกษำเข้ำใหม่ ม.6/ปวช./ปวส. 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

	 3.2	 ทุนข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

	 	 พนักงำนรัฐวิสำหกิจและธุรกิจเอกชน
ม.6/ปวช./ปวส. 2.00 ค่ำหน่วยกิต 2.00

	 3.3	 ทุนอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ม.6 ไม่ก�ำหนด ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

4.	 ทุนความสามารถพิเศษ

	 4.1	 ทุนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิชำกำร ม.6/ปวช./ปวส. 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.50
	 4.2	 ทุนนักกีฬำดีเด่น

ม.6/ปวช./ปวส. 2.00
ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง

(3	ภำคกำรศึกษำ)
2.00

	 4.4	 ทุนศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น ม.6/ปวช./ปวส. 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

	 4.5	 ทุนควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ม.6/ปวช./ปวส. 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง 2.00

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ก.	ทุนส�าหรับนักศึกษาเข้าใหม่	4	ประเภท
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ประเภททุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เงื่อนไขการรับทุน

คะแนนเฉลี่ย จ�านวนเงินทุนที่ได้รับ ระยะเวลาให้ทุน

1.	 ทุนเรียนดี เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 

ในแต่ละชั้นปีและไม่ต่�ำกว่ำ	3.50
ค่ำหน่วยกิต ให้ทุนเฉพำะปี

2.	 ทุนเสริมโอกาส

	 2.1	 ทุนดร.ไสว	สุทธิพิทักษ์ 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

	 2.2	 ทุนสนั่น	เกตุทัต 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

	 2.3	 ทุนทวี	บุณยเกตุ 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

 2.4	 ทุนประเสริฐ	ประภำสโนบล 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

	 2.5	 ทุนดร.สิปปนนท์	เกตุทัต 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

	 2.6	 ทุนศ.ดร.บุญเสริม	วีสกุล 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

	 2.7	 ทุนกตัญญุตำ 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

3.	 ทุนความสามารถพิเศษ

	 3.1	 ทุนกิจกรรมดีเด่น

1.	นำยกสโมสร	

   ค่ำหน่วยกิต	2	ภำคกำรศึกษำ

2.	กรรมกำรระดับคณะ

  ค่ำหน่วยกิตเฉพำะภำคกำรศึกษำที่	2

ให้ทุนเฉพำะปี

2.00

	 3.2	 ทุนศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น 2.00 ค่ำหน่วยกิต ให้ทุนเฉพำะปี

	 3.3	 ทุนนักกีฬำดีเด่น
2.00

(รักษำระดับคะแนน	2.00)
ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง

ให้ทุน	3	ภำค

กำรศึกษำ
	 3.4	 ทุนควำมสำมำรถพิเศษอื่ืนๆ 2.00 ค่ำหน่วยกิต+ค่ำบ�ำรุง ให้ทุนเฉพำะปี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข.	การศึกษาส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	2	ขึ้นไป	มี	3	ประเภท

2.00

2.00
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. 2560

 ข้อ  1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560”

 ข้อ  2. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548” และใช้ข้อบังคับนี้

แทนกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 ข้อ  3.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

 ข้อ  4.  ระบบการศึกษา

	 			 4.1		การศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค

	 	 			 4.1.1		การศึกษาแบบทวิภาค	 1	 ปีการศึกษา	 ประกอบด้วยภาคเรียนปกติ	 2	 ภาค	 คือ	 ภาคต้นและภาคปลาย	 

	 	 	 	 	มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า	15	สัปดาห์	และอาจมีภาคเรียน	ฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย 

	 	 	 	 	อีก	1	ภาค	โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า	7	สัปดาห์	ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเคียง 

	 	 	 	 	 ไม่น้อยกว่าชั่วโมงเรียนในภาคเรียนปกติ		และ	ภาคเรียนฤดูร้อนไม่ใช่ภาคเรียนบังคับ	ยกเว้นกับหลักสูตร 

	 	 	 	 	ที่ก�าหนดไว้

	 		 	 4.1.2		การศึกษาแบบไตรภาค	 1	 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนบังคับ	 3	 ภาค	 คือ	 ภาคต้น	 ภาคปลาย	 

	 	 	 	 	และภาคฤดูร้อน	มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า	12	สัปดาห์

	 	 4.2	 ช่ัวโมงเรยีนของแต่ละภาคเรียน	แบ่งออกเป็น	2	รอบเวลาเรยีน	คอื	รอบปกต	ิและรอบค�า่หรอืรอบพเิศษ	โดยรอบ 

	 	 	 ปกติมีชั่วโมงเรียนตั้งแต่เวลา	08.00-18.00	น.	 ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์	ส่วนรอบค�่าหรือรอบพิเศษมีชั่วโมงเรียน 

	 	 	 ตั้งแต่เวลา	 08.00-21.00	 น.	 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์	 หรือวันอื่นๆ	 ตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด	 นักศึกษา 

	 	 	 ที่เรียนรอบปกติ	 เรียกว่านักศึกษาภาคปกติ	 ส่วนนักศึกษาที่เรียนรอบค�่าหรือรอบพิเศษ	 เรียกว่านักศึกษาภาคค�่า 

	 	 	 หรือภาคพิเศษ		

												4.3	 หลกัสตูรการศึกษาเป็นหลกัสตูร	4	ปี	โดยการก�าหนดวันเวลาเรียนให้เป็นไปตามทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนด	โดยส�าเรจ็ 

	 	 	 การศึกษาได้ไม่ก่อน	 6	 ภาคเรียน	 และไม่เกิน	 8	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ	 และไม่เกิน	 12	 

	 	 	 ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษาภาคค�่าหรือภาคพิเศษ

	 	 4.4	 การก�าหนดปรมิาณการศกึษาของแต่ละรายวชิาให้คิดเป็นหน่วยกิต	โดยมหีลกัเกณฑ์การเทยีบเท่าของ	1	หน่วยกิต		 

	 	 	 ดังนี้

	 	 	 4.4.1		การศกึษาทีเ่ป็นการบรรยาย	สมัมนา	หรอืการเรียนการสอนในลกัษณะอืน่ทีเ่ทียบเท่า	ซ่ึงใช้เวลา	1	ช่ัวโมง 

	 	 	 	 	ต่อสัปดาห์	ตลอดภาคเรียนปกติ	หรือไม่น้อยกว่า	15	ชั่วโมง	ในหนึ่งภาคเรียน

	 	 	 4.4.2		การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติหรือทดลอง	ซึ่งใช้เวลาปฏิบัติ	2-3	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ตลอดภาคเรียนปกติ	หรือ 

	 	 	 	 	 ไม่น้อยกว่า	30-45	ชั่วโมงในหนึ่งภาคเรียน
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	 	 	 4.4.3		การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน	การฝึกภาคสนาม	การฝึกงานอาชีพ	สหกิจศึกษาหรือการฝึกอื่นๆ	ระยะเวลา 

	 	 	 	 	 ในการฝึกให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด

	 	 	 	 	การศึกษารายวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น	 มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดหน่วยกิต 

	 	 	 โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม

 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา

	 	 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 5.1	 ผูส้มคัรเข้าศึกษาในหลกัสตูร	4	ปี	จะต้องส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	หรอืประกาศนยีบตัร 

	 	 	 วิชาชีพ	 (ปวช.)	 จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว	 หรือการศึกษาอื่น 

	 	 	 ที่เทียบเท่า	

	 	 5.2	 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 	 5.3	 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	หรือโรคที่เบียดเบียนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

	 	 5.4	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุก	เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

	 	 5.5	 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน	เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย			

 ข้อ 6. การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

	 	 การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์	ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

 ข้อ 7. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

	 	 7.1	 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	 ให้เป็นไปตาม 

	 	 	 ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาใน 

	 	 	 ระบบ	 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ระดับปริญญาตรี	 และประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์ 

	 	 	 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศกึษานอกระบบ	และหรอืการศกึษาตามอธัยาศัย 

	 	 	 เข้าสู่การศึกษาในระบบ	เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ระดับปริญญาตรี

	 	 7.2	 การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย	ให้กระท�าในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 7.2.1		นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา

	 	 	 7.2.2		ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาและได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษา

	 	 	 7.2.3		นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแล้ว	และประสงค์จะศึกษาต่อ

	 	 	 	 	ปริญญาตรีที่สอง

	 	 	 7.2.4		 รายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิตได้	 ต้องเป็นรายวิชาที่มีก�าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชา 

	 	 	 	 	ที่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย	และมีเนื้อหาเหมือนกันหรือเทียบเคียงกันได้

 ข้อ 8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

	 	 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง	 และให้ปฏิบัติตามวิธีการและวันเวลาที่

มหาวิทยาลยัก�าหนดผูท้ีไ่ด้รบัการคัดเลอืกเข้าเป็นนกัศึกษาจะมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่ได้ข้ึนทะเบียนนกัศกึษาแล้ว	โดยน�าหลกัฐาน

ต่างๆตามที่ก�าหนดไว้	ไปรายงานตัวที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา	ส�าหรับภาคเรียนแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา		มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ลงทะเบียน

เรียนวิชาต่างๆ	พร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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 ข้อ 9. การช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

	 	 9.1	 นักศึกษาต้องช�าระค่าเล่าเรียน	ค่าบ�ารุง	และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ตามอัตราและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 9.2	 ส�าหรับนักศึกษาใหม่	ให้ช�าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	ค่าเล่าเรียน	ค่าบ�ารุง	และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ในวัน 

	 	 	 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนแรก

	 	 9.3	 ส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีที่	 2	 ข้ึนไป	 และนักศึกษาใหม่ตามข้อ	 9.2	 ที่ลงทะเบียนใน	 ภาคเรียนถัดไป	 

	 	 	 ให้ช�าระค่าเล่าเรียนภายในก�าหนดวันช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

	 	 9.4	 การไม่ช�าระค่าเล่าเรียน	 ค่าบ�ารุง	 และค่าธรรมเนียมตามก�าหนดการช�าระเงินที่ประกาศไว้ในแต่ละภาคเรียน	 

	 	 	 การลงทะเบียนรายวิชาจะถือเป็นโมฆะ		

	 	 9.5		ส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า	จะต้องเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามอัตรา	ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 

	 	 	 ตามข้อ	9.1

 ข้อ 10. การลงทะเบียนเรียน

	 	 10.1	 นกัศึกษาทีส่มคัรเรยีนในรอบปกต	ิหรอืในรอบค�า่หรือรอบพเิศษ	จะต้องลงทะเบียนเรยีนและสอบไล่ตามรอบเวลา 

	 	 	 เรยีนท่ีตนสมคัรไว้	และนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในรอบเวลาใด	จะต้องเข้าเรยีนและสอบในรอบเวลานัน้ 

	 	 10.2	 การลงทะเบียนเรียนหรือสอบไล่ต่างรอบเวลาเรียน	หรือควบสองรอบเวลาเรียนไม่อาจกระท�าได้		เว้นแต่จะได้รับ 

	 	 	 อนุมัติจากนายทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ

	 	 10.3	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน	 ตามข้ันตอน	 และก�าหนดการลงทะเบียนตามประกาศ 

	 	 	 มหาวิทยาลัย

	 	 10.4	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคต้นและภาคปลาย	 ภาคเรียนละไม่เกิน	 22	 หน่วยกิต	 ส่วนภาคเรียนฤดู 

	 	 	 ร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 9	 หน่วยกิต	 ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายท่ีคาดว่าจะส�าเร็จ 

	 	 	 การศึกษา	นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในแต่ละภาคเรียนได้อีก	3	หน่วยกิต	

	 	 10.5	 ในการลงทะเบียนเรยีน	หากรายวิชาใดมข้ีอก�าหนดในหลกัสตูรว่าต้องเคยศกึษาหรือสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคับก่อน	 

	 	 	 (Prerequisite)	นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษารายวิชานั้นมาแล้ว	หรือสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับก่อนนั้นแล้ว	จึงจะ 

	 	 	 มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน	ทั้งนี้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด

	 	 10.6	 การขอลงทะเบยีนเรยีนโดยมจี�านวนหน่วยกิตมากกว่าทีก่�าหนดไว้	ตามข้อ	10.4	ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 

	 	 	 ในหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดและได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการ

 	 10.7	 การลงทะเบียนเรยีนภาคปกต	ิจะกระท�าได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค	ส่วนการลงทะเบยีนล่าช้า	จะต้องกระท�า 
	 	 	 ภายใน	14	วัน	นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ	หรือภายใน	7	วัน	นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน	หากพ้นก�าหนดจะ 
	 	 	 ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมตามอตัราทีม่หาวิทยาลยัก�าหนด	และจะต้องขออนมุตัเิป็นกรณพีเิศษ	โดยผ่านความเห็นชอบ 
	 	 	 จากอาจารย์ผู้สอนประจ�ากลุ่มเรียนท่ีจะลงทะเบียน	 และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน	 และนักศึกษาจะมีสิทธ์ิ 
	 	 	 เข้าเรียนได้ต้องลงทะเบียนรายวิชาและช�าระค่าเล่าเรียนตามก�าหนดเท่านั้น
	 	 10.8	 นักศึกษาอาจขออนุญาตลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นกรณีพิเศษได้	 โดยให ้
	 	 	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้
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 ข้อ  11. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้
	 	 การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้	จะกระท�าได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
	 	 11.1	 การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้	จะกระท�าได้ภายใน	14	วัน	นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ		 
	 	 	 หรือภายใน	7	วัน	นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
	 	 11.2	 การขอเพิกถอนรายวิชาให้มีผลดังต่อไปนี้
	 	 	 11.2.1	 การขอเพิกถอนรายวิชา	 หากด�าเนินการภายใน	 14	 วัน	 นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ	 หรือภายใน	 
	 	 	 	 7	 วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน	 รายวิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในระเบียนการศึกษา	 โดยนักศึกษา 
	 	 	 	 จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
	 	 	 11.2.2	 หากขอเพิกถอนหลังจาก	 14	 วัน	 แต่ไม่เกิน	 12	 สัปดาห์	 นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ	 หรือหลังจาก 
		 	 	 	 7	วัน	แต่ไม่เกิน	6	สัปดาห์	นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน	จะได้รับสัญญลักษณ์	W	ในรายวิชาที่เพิกถอน 
	 	 	 	 และนักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
	 	 11.3	 หากขอเพิกถอนรายวิชาหลังก�าหนดระยะเวลาตามข้อ	 11.2.2	 จะต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร 
	 	 	 และขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากนายทะเบียนหากได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้	 รายวิชาท่ีเพิกถอนจะได้รับ 
	 	 	 สัญญลักษณ์	W	โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน	
	 	 11.4	 การขอเพิ่มรายวิชาจะต้องไม่ขัดกับจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในการลงทะเบียนตามข้อ	10.4
 ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียนซ�้า
	 	 12.1	 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้าได้	ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนมาแล้ว	และผลการศึกษาของรายวิชานั้นๆ	เป็น	F		 
	 	 	 U		D	หรือ	D+
	 	 12.2	 มหาวิทยาลยัอาจจดัให้มกีารสอบแก้ตัวเป็นกรณพีเิศษ	โดยนกัศึกษาต้องย่ืนค�าร้อง	และขออนมุตัจิากรองอธกิารบดี 
	 	 	 สายงานวิชาการ	และช�าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
	 	 12.3	 ผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ�้า	หรือการสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ	ตามข้อ	12.2จะได้ไม่เกิน	B+
	 	 12.4	 การลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาที่สอบตก	(F,	U)
	 	 	 12.4.1		กรณีเป็นรายวิชาบังคับ	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ�้าจนกว่าจะสอบผ่าน
	 	 	 12.4.2		กรณีเป็นวิชาเอกเลือก	วิชาเลือก	วิชาโท	และวิชาเลือกเสรี	จะลงทะเบียนเรียนวิชา	นั้นซ�้าหรือเปลี่ยน 
	 	 	 	 รายวิชาใหม่ได้	 ในกรณีที่เปลี่ยนวิชาใหม่	 นักศึกษาจะต้องย่ืนค�าร้องขอตัดรายวิชาเดิมออกจากระเบียน 
	 	 	 	 การศึกษา	มิฉะนั้นผลการเรียนจะถูกน�าไปค�านวณเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

	 	 	 12.4.3	 การยื่นค�าร้องขอตัดรายวิชา	ตามข้อ	12.4.2	จะกระท�าได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่	และต้องก่อนประกาศให้ 

	 	 	 	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ 13. การประเมินผลการศึกษา
	 	 13.1	 การประเมินผลการศึกษา	ให้กระท�าเมื่อสิ้นภาคเรียนแต่ละภาค
	 	 13.2	 การประเมินผลให้คิดจากการสอบประจ�าภาคเรียน	 การฝึกงาน	 และการประเมินผลในลักษณะอื่น	 ซ่ึงอาจารย์ 
	 	 	 ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คะแนน	โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
	 	 13.3	 การสอบไล่ทกุครั้ง	ให้ด�าเนินไปตามข้อบังคับว่าดว้ยการสอบไลท่ี่มหาวิทยาลยัก�าหนด	และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
	 	 	 ดังต่อไปนี้
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	 	 	 13.3.1	 นกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนรายวิชาท่ีก�าหนดการสอบไล่ในวันและเวลาเดียวกัน	จะมสีทิธิเ์ข้าสอบได้เพยีง 
	 	 	 	 รายวิชาเดียวเท่านั้น	ส่วนรายวิชาอื่นให้ขอเพิกถอนตามข้อ	11.2
	 	 	 13.3.2	 นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย	 และมีคะแนนความประพฤติใน 
	 	 	 	 ภาคเรียนใดไม่ถึงร้อยละ	60	อธิการบดีอาจไม่ให้สิทธิ์เข้าสอบในภาคเรียนนั้นได้
	 	 	 13.3.3	 นักศึกษาที่ขาดสอบไล่ในรายวิชาใด	 ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น	 เว้นแต่การขาดสอบไล่นั้นเกิดจาก 
	 	 	 	 	 เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นอันจะโทษนักศึกษามิได้	อาจารย์ผู้สอนอาจให้สัญญลักษณ์	W	ในรายวิชานั้น	 
	 	 	 	 	 หรือในกรณีที่นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย	อาจให้ผลการศึกษาจากคะแนนเก็บที่ผ่านมา	 
	 	 	 	 	 ทั้งนี้โดยผ่านการเห็นชอบของคณบดีในหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด	 และผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดี 
	 	 	 	 	 สายงานวิชาการ
	 	 13.4	 การประเมินผลการศึกษา	ใช้ระบบสัญลักษณ์	ดังต่อไปนี้
	 	 	 13.4.1	 สัญลักษณ์ซึ่งมีค่าในการค�านวณคะแนนเฉลี่ย	ได้แก่
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 A	 หมายถึง	 ดีเยี่ยม	 มีค่าเท่ากับ	4.0	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 B+	 หมายถึง	 ดีมาก	 มีค่าเท่ากับ	3.5	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 B	 หมายถึง	 ดี	 มีค่าเท่ากับ	3.0	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 C+	 หมายถึง	 ค่อนข้างดี	 มีค่าเท่ากับ	2.5	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 C	 หมายถึง	 พอใช้	 มีค่าเท่ากับ	2.0	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 D+	 หมายถึง	 ค่อนข้างอ่อน	มีค่าเท่ากับ	1.5	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 D	 หมายถึง	 อ่อน	 มีค่าเท่ากับ	1.0	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 F	 หมายถึง	 ตก	 มีค่าเท่ากับ	0	แต้มต่อหน่วยกิต
	 	 	 13.4.2	 สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าในการค�านวณคะแนนเฉลี่ย	ได้แก่
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 R	 หมายถึง	 ลงทะเบียนเรียนซ�้าที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม	(Regrade)
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 AU	 หมายถึง	 ร่วมฟังการบรรยาย	(Audit)
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 I	 หมายถึง	 อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา	(Incomplete)
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 S	 หมายถึง	 ผลการประเมินเป็นพอใจ	(Satisfactory)
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 U	 หมายถึง	 ผลการประเมินไม่พอใจ	(Unsatisfactory)
	 	 	 	 	 สัญลักษณ์	 W	 หมายถึง	 การเพิกถอนรายวิชา	(Withdrawal)

	 	 	 	 	 สัญลักษณ์		CS	 หมายถึง	 หน่วยกติจากการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ	(Credits	from	Standardized 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Test)

	 	 	 	 	 สัญลักษณ	์	CE	 หมายถึง	 หน่วยกิตจากการทดสอบเทยีบโอนความรูห้รอืการทดสอบทีไ่ม่ใช่การทดสอบ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 มาตรฐาน	(Credits	from	Exam)

	 	 	 	 	 สัญลักษณ	์	CT	 หมายถึง	 หน่วยกิตจากการประเมนิการศึกษาจากการอบรมทีจ่ดัข้ึนจากหน่วยงานอืน่ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	(Credits	from	Training)	 	 	

	 	 	 	 	 สัญลักษณ์		CP	 หมายถึง	 หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน	(Credits	from	Portfolio)
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	 	 13.5	 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาเป็น	S	หรือตั้งแต่ระดับ	D	ขึ้นไป	ถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น

	 	 13.6	 การให้	 I	 จะกระท�าได้ในกรณีที่การวัดผลรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ	์ นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ	์ I	 

	 	 	 จะต้องตดิต่อกับอาจารย์ผูส้อนเพือ่ให้การวัดผลสมบูรณ์	โดยให้เสรจ็สิน้ภายใน	45	วัน	นบัจากก�าหนดการประกาศ 

	 	 	 ผลสอบของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน	 หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	 สัญลักษณ์	 I	 จะเปลี่ยนเป็น	 F	 

	 	 	 หรือ	U	โดยอัตโนมัติ

	 	 13.7	 การคิดจ�านวนหน่วยกิตสะสม	คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคเรียน	และคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 	 13.7.1	 หน่วยกิตสะสมค�านวณจากผลรวมของจ�านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนมาท้ังหมด	 

	 	 	 	 	 หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง	ให้นับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดจ�านวน 

	 	 	 	 	 หน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว	แต่หากลงทะเบียนซ�้าเกิน	3	ครั้งแล้ว	กล่าวคือ	ตั้งแต่ครั้งที่	4	เป็นต้นไป	 

	 	 	 	 	 ให้นับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม	และจะสะสมไม่เกิน	2	ครั้ง	ทั้งนี้	หน่วยกิตสะสมสูงสุดจะไม่เกิน 

	 	 	 	 	 สองเท่าของจ�านวนหน่วยกิตในรายวิชานั้น

	 	 	 13.7.2	 การนับจ�านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อ	13.7.1	

	 	 	 13.7.3	 คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคเรียน	 (Grade	 Point	 Average)	 ค�านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาใน 

	 	 	 	 	 ภาคเรียนนัน้	โดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกิตกับแต้มคะแนนของทกุรายวิชา	หารด้วยผลรวมของ 

	 	 	 	 	 หน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ	

	 	 	 13.7.4	 แต้มคะแนนของรายวิชาที่จะน�าไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม	(Cumulative	Grade	Point	Average)	จะน�า 

	 	 	 	 	 มาจากทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน	 หากรายวิชาใดลงทะเบียนเรียนซ�้า	 ให้น�าแต้มคะแนนเฉพาะครั้ง 

	 	 	 	 	 หลังสุดไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 	 13.7.5	 คะแนนเฉลี่ยสะสมค�านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา	 ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบครั้งสุดท้าย	 

	 	 	 	 	 โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มคะแนนของรายวชิาตามทีร่ะบุในข้อ	13.7.4	หารด้วยจ�านวน 

	 	 	 	 	 หน่วยกิตสะสม	ตามที่ระบุในข้อ	13.7.1

 ข้อ 14. การลา

	 	 14.1	 การลากิจ	ลาป่วย	หรอืเกิดเหตสุดุวิสยัอืน่ไม่ว่าจะก่อนสอบหรอืระหว่างสอบ	จนเป็นเหตุให้	ไม่สามารถเข้าสอบได้ 

	 	 	 เป็นบางรายวชิาหรือทัง้หมด	ให้นกัศึกษาต้องท�าค�าร้องแนบกับหลกัฐานอืน่ประกอบเป็นหลกัฐาน	เสนอผ่านคณบดี 

	 	 	 หรือผู้แทนในหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด	 เพื่อขออนุมัติต่อรองอธิการบดีสายงานวิชาการ	 เมื่อได้รับอนุมัติจะได ้

	 	 	 สัญลักษณ์	W	ในรายวิชาที่มิได้เข้าสอบนั้น	

	 	 14.2	 การลาพักการศึกษา

	 	 	 14.2.1	 นกัศกึษาทีไ่ม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรยีนในภาคต้น	และหรอืภาคปลาย	จะต้องด�าเนนิการขอลาพกัการศึกษา 

	 	 	 	 	 และเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา	และสิทธิ์การ 

	 	 	 	 	 ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่กลับเข้ามาศึกษาตามปกติ

	 	 	 14.2.2	 นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา	ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย	1	ภาคเรียน

	 	 	 14.2.3	 การขอลาพกัการศึกษา	กระท�าได้ไม่เกิน	2	ภาคเรียนตดิต่อกัน	เว้นแต่จะมเีหตผุลพเิศษท่ีคณบดีในหลกัสตูร

ที่นักศึกษาสังกัดให้ความเห็นชอบ	และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการ
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	 	 	 14.2.4	 การขอลาพกัการศกึษา	ต้องกระท�าเป็นค�าร้องย่ืนผ่านคณบดใีนหลกัสตูรท่ีนกัศกึษาสงักัด	เพือ่เสนอให้รอง

อธกิารบดสีายงานวิชาการพจิารณาอนมุติั	โดยช้ีแจงเหตุผลและแนบหลกัฐานประกอบการลา	เช่น	ลาป่วยระยะยาว	หรอืลาพกัเนือ่งจาก

ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร	หรือมีธุระจ�าเป็นอย่างอื่น

	 	 	 14.2.5	 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแล้ว	 และมีเหตุจ�าเป็นต้องขอลาพักการศึกษา	 โดยลาพักก่อนสอบไล ่

ประจ�าภาคเรียนนั้น	 1	 สัปดาห์	 รายวิชาที่เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นจะได้สัญลักษณ์	 W	 และนักศึกษาไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

ลาพักการศึกษาเพิ่มเติมอีก

	 	 14.3	 การลาออก

	 	 	 14.3.1		นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออก	 ให้ย่ืนค�าร้องผ่านคณบดีในหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด	 เพื่อเสนอต่อรอง

อธิการบดีสายงานวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	 	

	 	 	 14.3.2	 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกได้	 จะต้องไม่มีหนี้สินใดๆ	 กับมหาวิทยาลัย	 และมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันค่าของ

เสียหายคืนเต็มจ�านวน	 ถ้าไม่ได้ท�าความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	 และในกรณีที่มีภาระหนี้สินติดค้างกับมหาวิทยาลัยอยู่	

นักศึกษาจะไม่สามารถยื่นขอเอกสารรับรองผลการศึกษาในภาคเรียนนั้นได้	หรือน�าผลการศึกษาของภาคเรียนที่ค้างช�าระค่าเล่าเรียน	ไป

เทียบโอนรายวิชาได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัย	หรือสถาบันการศึกษาอื่น	จนกว่าจะด�าเนินการช�าระเงินที่ติดค้างอยู่เรียบร้อยแล้ว

 ข้อ 15. การย้ายหลักสูตร สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน

  15.1	 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายหลักสูตร	 สาขาวิชา	 หรือรอบเวลาเรียนได้	 จะต้องอยู่ในหลักสูตรเดิมหรือสาขาวิชาเดิม	 

	 	 	 หรือรอบเวลาเรียนเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ภาคเรียน	ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ขอลาพักหรือถูกให้พักการศึกษา

	 	 15.2	 การยื่นค�าร้องขอย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาให้กระท�าได้ไม่เกิน	2	ครั้ง	โดยให้กระท�าภายใน	8	สัปดาห์	ก่อนเปิด 

ภาคเรียนถัดไป	และผ่านความเห็นชอบจากคณบดี	หรือหัวหน้าหลกัสตูรท่ีขอย้ายเข้าศกึษา	และขออนมุติัจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการ

	 	 15.3	 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา	มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียนและโอน		หน่วยกิตได้	ตามเกณฑ์

ในข้อ	7.2

	 	 15.4	 นักศึกษาภาคปกติที่ย้ายรอบเวลาเรียนไปเป็นนักศึกษาภาคค�่าหรือภาคพิเศษหรือกลับกัน	ให้นับระยะเวลาที่ศึกษา

ได้สูงสุดในแต่ละประเภทเป็นเกณฑ์

	 	 15.5	 นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียน	เพื่อขอตัดรายวิชาที่เคยเรียนอยู่ในหลักสูตรเดิมหรือสาขาวิชาเดิม	ออก

จากระเบียนการศึกษาได้	ยกเว้นรายวิชานั้นๆมีอยู่ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา	

	 	 15.6			นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสูตร	สาขาวิชา	หรือรอบเวลาเรียน	จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

 ข้อ 16. การพ้นสภาพนักศึกษา

	 	 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขหัวข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 16.1	 ตาย

	 	 16.2	 ลาออก

	 	 16.3	 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง	อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

	 	 16.4	 ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา	เนือ่งจากถูกลงโทษตามข้อบงัคบัว่าด้วยระเบียบวินยันกัศึกษาข้ันปรญิญาบัณฑิต
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	 	 16.5	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 1.50	 ในสองภาคเรียนปกติติดต่อกัน	 แต่หากนักศึกษามีเหตุผลพิเศษและ 

	 	 	 โดยความเห็นชอบของคณบดีในหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด	และอธิการบดีอาจอนุมัติให้ศึกษาต่อไป	โดยจะก�าหนด 

	 	 	 เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้

	 	 16.6	 ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนดดังนี้

	 	 	 16.6.1	 ระยะเวลา	8	ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ	หลักสูตร	4	ปี

	 	 	 16.6.2	 ระยะเวลา	12	ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษาภาคค�่าหรือภาคพิเศษ	หลักสูตร	4	ปี

	 	 	 	 การนบัระยะเวลา	ให้นบัต้ังแต่ภาคเรยีนแรกท่ีนกัศกึษาผูน้ัน้เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นต้นไป	ไม่ว่าจะมี 

	 	 	 	 การย้ายหลกัสตูร	สาขาวิชา	หรอืรอบเวลาเรียน	มกีารลาพกัหรอืถูกให้พกัการศกึษา	หรอืลาออกแล้วขอคนื 

	 	 	 	 สภาพนักศึกษาหรือไม่ก็ตาม

	 	 16.7	 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาสองภาคเรียนติดต่อกัน

 ข้อ 17. การขอคืนสภาพนักศึกษา

	 	 ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ	 16	 อาจย่ืนค�าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา	 เพื่อกลับเข้าศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้อีก	 

	 	 ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 	 17.1	 ผู้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ	 16.4	 ให้ย่ืนค�าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วย 

	 	 	 ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต

	 	 17.2	 ผูพ้้นสภาพนกัศกึษาตามข้อ	16.2	และข้อ	16.7	ให้ย่ืนค�าร้องขอคืนสภาพนกัศกึษา	ผ่านคณบดขีองคณะทีต่นเคยสงักัด 

	 	 	 ไม่น้อยกว่า	1	เดือน	ก่อนเปิดภาคเรียน	เพื่อให้รองอธิการบดีสายงานวิชาการพิจารณาอนุมัติ

	 	 17.3	 ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษา	 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา	 รวมท้ังค่าเล่าเรียน	 

	 	 	 ค่าบ�ารุง	และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ในอัตราที่ใช้อยู่ในวันขอคืนสภาพนักศึกษา

 ข้อ 18. การให้ปริญญาและอนุปริญญา

	 	 มหาวิทยาลัยจะให้ปริญญาและอนุปริญญาแก่นักศึกษา	ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 	 18.1	 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่นักศึกษา	 โดยอธิการบดีจะเสนอช่ือนักศึกษา 

	 	 	 ท่ีศึกษาจบหลักสูตรตามที่ก�าหนดไว้และสมควรได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยการพิจารณา 

	 	 	 อนุมัติปริญญาและอนุปริญญาของสภามหาวิทยาลัย	จะกระท�าปีละ	3	ครั้ง	เมื่อสิ้นภาคต้น	ภาคปลาย	ภาคเรียน 

	 	 	 ฤดูร้อนตามล�าดับ	ส่วนการจัดพิธีประสาทปริญญาจะมี				ปีการศึกษาละ	1	ครั้ง	ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็น 

	 	 	 คราวๆไป

	 	 18.2	 นักศึกษาที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา	ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 	 18.2.1	 ศกึษาและสอบผ่านในรายวิชาต่างๆ	ครบถ้วนตามหลกัสตูรและตามข้อก�าหนดของวิทยาลยัหรือคณะ	หรือ 

	 	 	 	 สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่	และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต�่ากว่าที่หลักสูตรก�าหนดไว้

	 	 	 18.2.2	 ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	2.00	ตามข้อ	18.2.1	จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา

	 	 	 18.2.3	 นักศึกษาอาจย่ืนค�าร้องขอรับอนุปริญญาได้	 กรณีเมื่อเรียนรายวิชาครบตามเง่ือนไขว่าด้วยอนุปริญญาที ่

	 	 	 	 แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว้	หรือเรียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตร	ตามข้อ	18.2.1	แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

	 	 	 	 ตั้งแต่	1.75		ขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	2.00	
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	 	 	 18.2.4	มคีวามประพฤตเิรยีบร้อย	มคีณุธรรมและจริยธรรม	ปฏบิติัตามระเบยีบและวินยัทีม่หาวิทยาลยัก�าหนดไว้ 

	 	 	 	 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

	 	 18.3	 นกัศกึษาซ่ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ	18.2.4	อธกิารบดีอาจไม่เสนอช่ือเพือ่ขออนมุติัปริญญาหรืออนปุริญญา	หรืออาจ 

	 	 	 ยับยั้งการเสนอชื่อไว้ระยะหนึ่งเพื่อรอดูผลความประพฤติ	ก็อาจกระท�าได้		โดยการยับยั้งไม่เสนอชื่อจะกระท�าได้ 

	 	 	 ไม่เกิน	3	ปีการศึกษา	หากครบก�าหนดแล้ว	นักศึกษาผู้นั้นยังมีความประพฤติไม่สมควรที่จะเสนอชื่ออธิการบดีจะ 

	 	 	 ไม่เสนอชื่อนักศึกษา	ผู้นั้นโดยเด็ดขาด

	 	 18.4	 การจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาก่อนเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้ 

	 	 	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด	โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการวิชาการ

 ข้อ 19. การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเชิดชูเกียรติ

	 	 19.1	 มหาวิทยาลัยจะให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

	 	 	 19.1.1	เป็นนักศึกษาในหลักสูตร	4		ปี	ของมหาวิทยาลัย

	 	 	 19.1.2	มิได้โอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษา

	 	 	 19.1.3	ศึกษารายวิชาต่างๆ	ครบตามจ�านวนหน่วยกิตสะสมในหลกัสตูร	ภายใน	4	ปีการศกึษา	และไม่เคยสอบตก 

	 		 	 	 	 (F	หรือ	U)	หรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาใดๆ	ที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร	รวมถึงรายวิชาที ่

	 	 	 	 	 น�ามาค�านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 	 19.1.4	ผูท้ีไ่ด้คะแนนเฉลีย่สะสมส�าหรบัทกุรายวิชาตามหลกัสตูรตัง้แต่	3.50	ข้ึนไป	จะได้รับเกียรตินยิมอนัดบัหนึง่ 

	 	 	 	 	 ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมส�าหรับทุกรายวิชาตามหลักสูตร	ตั้งแต่	3.25	ขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	3.50	จะได้	

	 	 	 	 	 รับเกียรตินิยมอันดับสอง

	 	 19.2	 มหาวิทยาลยัจะให้เหรียญรางวัลแก่นกัศกึษาทีม่ผีลการศึกษาดเีด่นและมคีวามประพฤตดีิ	เรยีกว่า	เหรียญเชิดชูเกียรต ิ

	 	 	 ซึ่งมี	2	ประเภท	คือ

	 	 	 19.2.1	เหรียญทอง	ให้แก่นกัศกึษาทีไ่ด้รบัเกียรตนิยิมอนัดับหนึง่	และได้คะแนนเฉลีย่สะสมสงูสดุในบรรดานกัศึกษา 

	 	 	 	 	 ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นในแต่ละปีการศึกษา

	 	 	 19.2.2	เหรียญเงิน	 (ในกรณีที่สาขาวิชานั้นๆไม่มีนักศึกษาได้รับเหรียญทอง)	 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม 

	 	 	 	 	 อันดับสอง	และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นในแต่ละ 

	 	 	 	 	 ปีการศึกษา	

 ข้อ 20. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

	 	 	 จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�าเป็น	โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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 ข้อ 21. การพจิารณาอนุมัตจิากอธิการบด ีหรอืรองอธิการบดสีายงานวชิาการตามทีร่ะบใุนข้อต่างๆ ในข้อบงัคบัน้ี อธิการบด ีหรอื 

  รองอธิการบดีสายงานวิชาการอาจให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติแทนได้

 

	 ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2560	เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	28	กันยายน	พ.ศ.	2560

 

         

 

	 	 	 	 	 		(ดร.อรัญ		ธรรมโน)

	 	 	 	 	 	นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต

พุทธศักราช 2548

 ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต 

  พุทธศักราช 2548”

 ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราข 2539 

  กับบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง บันทึกที่ขัดแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

 ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

 ข้อ 5. การอ�านวยการและควบคุมการสอบไล่

	 	 5.1	 ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่ข้ึนคณะหนึ่ง	 เพื่อด�าเนินการสอบไล่ให้เป็นไปด้วยความ

	 	 	 เรียบร้อย

	 	 5.2	 ให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่	 แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท�างานเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

	 	 	 เพื่อควบคุมและด�าเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 และให้มีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ 

	 	 	 อ�านวยการสอบไล่มอบหมาย

	 	 5.3	 คณะวิชาน�าต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าคณะวิชา	 หรือคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก

	 	 	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และน�าต้นฉบับข้อสอบท่ีผ่านความเห็นชอบแล้ว	 ส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา

	 	 	 ส�านักวิชาการ	จากนั้นฝ่ายทะเบียนและประมวลผล	เบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�าเนินการต่อไป

	 	 5.4	 ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่	 หรือกรรมการ

	 	 	 ผู้ได้รับมอบหมาย	 มีอ�านาจสั่งหรือด�าเนินการห้ามนักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบ	 หรือให้นักศึกษาผู้นั้นออกจาก

	 	 	 ห้องสอบได้	ตามที่เห็นสมควร

	 	 5.5	 อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�าส่งผลการตรวจข้อสอบ	 ให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าคณะวิชา	 หรือคณะ

	 	 	 กรรมการสอบไล่ภายนอกให้ความเห็นชอบ	 จากนั้นคณะวิชาส่งต่อให้แผนกประเมินผลการศึกษา	 ส�านักวิชาการ

	 	 	 เสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่	 หรือผู้ท่ีประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย

	 	 	 ให้อนุมัติ	 แล้วจึงให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล	 ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ	 และด�าเนินการบันทึกผล

	 	 	 ต่อไป
 ข้อ 6. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
	 	 6.1	 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน	 เวลา	 และสถานท่ีสอบ	 ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	 ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่า
	 	 	 ขาดสอบ
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	 	 6.2	 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	ให้กรรมการควบคุมห้องสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ	มิฉะนั้น
	 	 	 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
	 	 	 	 ในกรณีบัตรประจ�าตัวนักศึกษาช�ารุดหรือหมดอายุ	 กรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผันให้นักศึกษา
	 	 	 ผู้นั้นเข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้	 โดยยึดบัตรประจ�าตัวนักศึกษานั้นไว้	 แล้วน�าไปมอบให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
	 	 	 เพื่อให้นักศึกษาท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่
	 	 6.3	 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
	 	 	 มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
	 	 6.4	 นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน	 ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 จะถูกลงโทษข้ันสูงสุด	 ตามท่ีได้ระบุไว้ใน	
	 	 	 ข้อ	8.2	และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน	บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย
	 	 6.5	 นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับการสอบมาเอง	 ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก
	 	 	 นักศึกษาผู้อื่น	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ
	 	 6.6	 ห้ามนักศึกษาน�าต�ารา	 บันทึก	 เอกสาร	 เครื่องค�านวณ	 หรือสิ่งของอื่นใดท่ีมีสูตร	 ข้อความ	 สัญลักษณ	์
	 	 	 ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ	 เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้	 โดยระบุไว้
	 	 	 ในค�าชี้แจงของข้อสอบ
	 	 6.7	 ห้ามนักศึกษาน�าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
	 	 6.8	 นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ	 หากนักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณ
	 	 	 เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
	 	 	 	 ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า	30	นาที	จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
	 	 6.9	 ในการสอบ	นักศึกษาต้องใช้สมุดค�าตอบ	และ/หรือ	กระดาษค�าตอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น
	 	 6.10	นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถวที่จัดไว้ให้
	 	 6.11	 เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว	นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้	มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
	 	 6.12	ระหว่างการสอบ	 หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด	 ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ	 และห้ามนักศึกษา 
	 	 	 พูดหรือติดต่อกัน	หรือก่อการรบกวนผู้อื่น
	 	 6.13	นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความท่ีแจ้งไว้ในข้อสอบ	 หรือท่ีกรรมการควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบ	
	 	 	 หากไม่ปฏิบัติตาม	ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
	 	 6.14	 เมื่อหมดเวลาสอบตามก�าหนด	 ห้ามนักศึกษาเขียนค�าตอบต่อไปอีก	 และต้องรีบส่งสมุดค�าตอบ	 และ/หรือ 
	 	 	 กระดาษค�าตอบให้แก่กรรมการควบคุมห้องสอบทันที	 สมุดค�าตอบ	 และ/หรือกระดาษค�าตอบที่ส่งแล้วจะแก้ไข 
	 	 	 เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆอีกมิได้
	 	 6.15	นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว	45	นาที	นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ	และจะต้อง 
	 	 	 รอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เก็บสมุดค�าตอบ	และ/หรือกระดาษค�าตอบ	และข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 	 	 การออกจากห้องสอบช่ัวคราวจะต้องได้รบัอนญุาตจากกรรมการควบคมุห้องสอบ	ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดลุพนิจิของกรรมการ 
	 	 	 ควบคุมห้องสอบ
	 	 6.16	 เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ	 แก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว	 นักศึกษา 
	 	 	 ต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันที	 ห้ามส่งเสียงหรือรบกวนกับผู้ท่ีก�าลังสอบอยู่	 หรือให้อาณัติสัญญาณ 
	 	 	 เกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ	ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์
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 ข้อ 7. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
	 	 7.1	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	จะต้องมีอย่างน้อยห้องละสองคน
	 	 7.2	 การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
	 	 	 7.2.1	 กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องรับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ	30	นาที	พร้อมลงลายมือชื่อรับซองข้อสอบ
		 	 	 		 		 		 สมุดค�าตอบ	กระดาษค�าตอบ	เอกสารและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
	 	 	 		 		 7.2.2	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย	10	นาที	เพื่อแจกข้อสอบ
	 	 	 		 		 		 สมุดค�าตอบ	 และ/หรือ	 กระดาษค�าตอบ	 ให้เรียบร้อยก่อนมีสัญญาณเริ่มสอบ	 โดยวางกระดาษข้อสอบ	
	 	 	 		 		 		 คว�่าหน้า	ทับด้วยสมุดค�าตอบ	และ/หรือ	กระดาษค�าตอบ	ฃ
	 	 	 		 		 7.2.3	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	 ไม่มีอ�านาจอนุญาตให้นักศึกษาน�าต�ารา	 บันทึก	 เอกสาร	 เคร่ืองค�านวณ
	 	 	 		 		 		 อุปกรณ์	 หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีสูตร	 ข้อความ	 สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ	
	 	 	 		 		 		 เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้	โดยระบุในค�าชี้แจงของข้อสอบ
	 	 	 	 	7.2.4	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ	 สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ	 จากท่ีนั่งสอบ 
	 	 	 	 		 ที่ขาดสอบหลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว	30	นาที
	 	 	 	 7.2.5	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน	และหมั่นตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบโดยสม�่าเสมอ
	 	 	 		 		 		 ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใด	 มีเหตุจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว	 ให้แจ้งแก	่
	 	 	 		 		 		 กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�าห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ
	 	 	 		 		 7.2.6	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน	 ไม่อ่านหนังสือ	 ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด	 หรือน�า
	 	 	 		 		 		 งานอื่นเข้าไปท�า	ในขณะควบคุมการสอบ
	 	 	 	7.3	 การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
	 	 	 		 		 7.3.1	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน	 10	 นาที	 นับแต่มีสัญญาณ 
	 	 	 		 		 		 เข้าสอบ
	 	 	 		 		 		 	 ในกรณนีกัศกึษามาถึงห้องสอบสายกว่า	30	นาท	ีกรรมการผูค้วบคุมห้องสอบไม่มอี�านาจอนญุาต 
	 	 	 		 		 		 ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ
	 	 	 	 	 7.3.2	 กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้	 ต่อเมื่อการสอบได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
	 	 	 	 	 		 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	45	นาที	นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
	 	 	 	 	 		 	 ในกรณีที่นักศึกษามีความจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบช่ัวคราวให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
	 	 	 	 	 		 ควบคุมห้องสอบที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่	 และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบนั้น 
	 	 	 	 	 		 คอยดูแลด้วย
	 	 	 	 	 7.3.3	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณห้องสอบ
	 	 	 7.4	 การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
	 	 	 	 	 7.4.1	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	ต้องตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ	ถ้าไม่มีบัตรประจ�าตัว

	 	 	 	 	 		 นักศึกษา	ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

	 	 	 	 	 7.4.2	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือช่ือ	 ในบัญชีรายช่ือที่จัดไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ 

	 	 	 	 	 		 พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

	 	 	 	 	 		 	 ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายช่ือท่ีจัดไว้ให้ในห้องสอบนั้น	 ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบ 

	 	 	 	 	 		 จากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
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	 	 	 	 	 7.4.3	 เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว	 45	 นาที	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการ

	 	 		 		 		 ควบคุมการสอบไล่ให้ครบถ้วน	เพื่อเป็นการรายงานผลการสอบประจ�าวันต่อประธานกรรมการอ�านวยการ 

	 	 		 		 		 สอบไล่	ผ่านหัวหน้าผู้รับผิดชอบประจ�าตึกสอบ

	 	 	7.5	 ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ	อธิบาย	ชี้แจง	หรือสันนิษฐาน	เกี่ยวกับข้อสงสัยของนักศึกษาในเรื่องข้อสอบ	

	 	 		 		 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ	ทางฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้ทราบ

	 	 	7.6	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบแจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแก่นักศึกษาท่ีมีความจ�าเป็นต้องขอเพิ่ม 

	 	 		 		 ได้เพียงครั้งละ	 1	 เล่ม	 หรือ	 1	 แผ่นแล้วแต่กรณี	 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุมห้องสอบ	 วัน	 และ 

	 	 		 		 เวลา	ในสมุดค�าตอบหรือกระดาษค�าตอบที่ขอเพิ่มนั้น

	 	 	7.7	 การสิ้นสุดเวลาสอบ

	 	 		 		 7.7.1	 เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ	 สั่งให้นักศึกษาทุกคนหยุดเขียน	 และให้น�าสมุด

	 	 		 		 		 ค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบส่งที่กรรมการควบคุมห้องสอบทันที

	 	 		 		 	7.7.2	 ในกรณีท่ีนักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึกระยะเวลา 

	 	 		 		 		 ส่วนเกินบนหัวสมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบ	แจ้งให้อาจารย์ผูส้อนได้ทราบ	เพือ่พจิารณาถึงผลของ 

	 	 		 		 		 การกระท�าต่อไป

	 	 7.8	 การเก็บสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ

	 	 	 7.8.1	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	 ต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษาน�าข้อสอบ	 สมุดค�าตอบ	 หรือกระดาษค�าตอบ

	 	 	 	 ที่ไม่ได้ใช้	ออกจากห้องสอบ

	 	 	 7.8.2	 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อก�ากับ	ในสมุดค�าตอบทุกเล่มและ/หรือกระดาษค�าตอบทุกชุด

	 	 	 7.8.3	 ในกรณีที่มีการแยกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ	 เพื่อส่งให้แก่อาจารย์ผู ้สอนท่ีมีมากกว่า	

	 	 	 	 1	 คน	 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้กรรมการควบคุมห้องสอบทราบ	 เพื่อแยกสมุดค�าตอบ	

	 	 	 	 และ/หรือ	 กระดาษค�าตอบ	 และให้กรรมการควบคุมห้องสอบเขียนข้อความหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน

	 	 	 	 โดยระบุชื่ออาจารย์ผู้สอน	จ�านวนสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบเพิ่มเติมไปในแต่ละซองด้วย

	 	 	 7.8.4	 กรรมการควบคุมห้องสอบ	 ต้องเรียงสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ	 ตามล�าดับเลขท่ีสอบของ

	 	 	 	 นักศึกษา	 แล้วน�าบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย	 ส่วนสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ

	 	 	 	 ที่ไม่ได้ใช้	รวมทั้งข้อสอบที่เหลือให้บรรจุลงในซองอื่นต่างหาก	และให้น�าส่ง	ณ	หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ

	 	 	 7.8.5	 ในการส่งซองสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบหรือข้อสอบ	 คืนให้กรรมการควบคุมห้องสอบ

	 		 	 	 	 	 ส่งคืนยังหน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ	 พร้อมท้ังลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน	 และต้องให้เจ้าหน้าท่ีผนึก

	 		 	 	 	 	 ซองสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบทันที

	 	 	 7.9		 กรรมการควบคุมห้องสอบผู ้ใดมีเหตุจ�าเป็น	 ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาท่ีก�าหนด	 ให้จัดหา

	 	 	 	 	 กรรมการควบคุมห้องสอบคนอื่นมาควบคุมการสอบแทน	 โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมอ�านวยการสอบไล	่

	 	 	 	 	 หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�าหนดการคุมสอบ	 หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขออนุมัต ิ

	 	 	 	 	 ได้ก่อนก�าหนดการคุมสอบ	ให้แจ้งหน่วยงานที่สังกัดทันทีที่สามารถท�าได้	และเสนอให้ประธานกรรมการอ�านวยการ

	 	 	 	 	 สอบไล่ทราบต่อไป
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	 	 	 7.10	กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้	 ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี	 ซ่ึงอาจถูก

	 	 	 	 	 พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

 ข้อ 8. การพิจารณาการกระท�าทุจริตของนักศึกษาในการสอบ

	 	 8.1	 ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ

	 	 	 8.1.1	 ในกรณีที่มีการส่งเสียง	 แสดงสัญญาณ	 หรือการกระท�าใดท่ีส่อเจตนาทุจริตในขณะท�าการสอบให้

	 	 	 	 กรรมการควบคุมห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน	 หากยังไม่เช่ือฟัง	 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ

	 	 	 	 ท�ารายงานการกระท�านั้น	 โดยให้นักศึกษาผู้นั้นลงชื่อรับทราบไว้	 และเสนอต่อประธานกรรมการ

	 	 	 	 อ�านวยการสอบไล่	ผ่านหัวหน้าผู้รับผิดชอบประจ�าตึกสอบ

	 	 	 8.1.2	 ในกรณีที่มีการกระท�าทุจริต	 เช่น	 ส่ง	 แสดง	 เก็บ	 น�าเข้ามาซ่ึงต�ารา	 บันทึกเอกสาร	 เครื่องค�านวณ

	 	 	 	 อุปกรณ์	 หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร	 สัญลักษณ์	 ที่เกี่ยวข้องกับการสอบไล่ในรายวิชานั้น	 โดยผู้ที่ออกข้อสอบ

	 	 	 	 มิได้อนุญาตไว้ในค�าช้ีแจงของข้อสอบ	 หรือในกรณีท่ีนักศึกษาหรือบุคคลอื่น	 ช่วยท�าข้อสอบหรือเข้า

	 	 	 	 ห้องสอบแทน	ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ารายงานแจ้งข้อความทีน่กัศกึษาท�าการทจุริต	และให้ผูเ้ข้าสอบ 

	 	 	 	 ลงลายมือช่ือรับทราบด้วย	 ท้ังนี้ให้ท�าบันทึกพร้อมท้ังหลักฐาน	 เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการ 

	 	 	 	 สอบไล่ผ่านหัวหน้าผู้รับผิดชอบประจ�าตึกสอบ

	 	 	 8.1.3	 ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�าทุจริต	 ตามข้อ	 8.1.1	 หรือ	 8.1.2	 ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบในรายงาน	

	 	 	 	 ให้ท�ารายงานบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีไม่ยอมลงลายมือช่ือไว้ด้วย	 เพื่อประกอบการพิจารณา

	 	 	 	 ลงโทษ

	 	 8.2	 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบไล่	ให้ลงโทษตามล�าดับขั้นดังนี้

	 	 	 8.2.1	 ทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่	1	ให้ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

	 	 	 	 (1)	 ปรับตกในวิชาที่ทุจริต

	 	 	 	 (2)	 ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น

	 	 	 	 (3)	 ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น	และพักการศึกษาอีก	1	ภาคการศึกษา

	 	 	 	 (4)	 ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น	และพักการศึกษาอีก	2	ภาคการศึกษา

	 	 	 	 (5)	 พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 การพิจารณาว่า	ควรลงโทษในระดับใดที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 กิจการนักศึกษา	ส�านักกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วน�าเสนออธิการบดี	หรือผู้ที่อธิการบดี

	 	 	 	 	 มอบหมายพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 	 	 8.2.2	 การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่	2	ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ 9.  ผลการสอบไล่

  9.1	 มหาวิทยาลัยจะประกาศและแจ้งผลการสอบไล่	ให้นักศึกษาทราบภายในระยะเวลาอันสมควร

	 	 9.2	 ผลการสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบไปแล้ว	 เป็นหน้าท่ีของนักศึกษาท่ีจะเก็บรักษาไว้	 ทางมหาวิทยาลัย

	 	 	 จะไม่ให้นักศึกษาขอดูคะแนนหรือตรวจสอบคะแนนของตนในภายหลังอีก	 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ�าเป็นโดยได้รับ

	 	 	 ความเห็นชอบจากคณบดีผู้เกี่ยวข้อง

	 	 9.3	 หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน	และต้องการจะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง	ก็ให้ยื่นค�าร้อง	

	 	 	 แสดงความจ�านงขอตรวจสอบ	ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

	 	 9.4	 ในค�าร้องขอให้ตรวจสอบผลการสอบไล่	 ต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนในข้อสงสัย	 และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี

	 	 	 มอบหมายอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้

	 	 9.5	 การยืน่ค�าร้องขอให้ตรวจสอบผลการสอบไล	่ต้องยืน่ภายในก�าหนดเวลา	15	วนั	นบัแต่วนัทีม่หาวทิยาลยัประกาศผล

	 	 	 การสอบไล่วิชานั้นๆ	หากพ้นก�าหนดนั้นแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ

 ข้อ 10. การสอบกลางภาคและการสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

 ข้อ 11. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับ

    อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	1	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2548

      

          (รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ)

                 อธิการบดี



25 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539

 
	 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต	ให้เหมาะสม

และชัดเจน	สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภาพการณ์ปัจจุบัน

	 ฉะนั้น	อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	9	แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ว่าด้วยการบริหารงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

พุทธศักราช	 2528	 จึงให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต	

พุทธศักราช	2527	ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต

  พุทธศักราช 2539”

 ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา ระเบียบการแต่งกาย กับบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ

  บันทึกที่ขัดแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

 ข้อ 5. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยการเสนอของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ

  ให้มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 	 5.1	 สนับสนุน	ส่งเสริม	 ให้ค�าแนะน�า	ควบคุมดูแลความเรียบร้อย	 เพื่อให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ

	 	 	 ของมหาวิทยาลัย

	 	 5.2	 ประสานงานและร่วมมือกับคณะ	 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 และเจ้าหน้าท่ี	 ในการก�ากับดูแล

	 	 	 ให้ค�าแนะน�า	และติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษา

	 	 5.3	 ลงโทษนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด	 และเสนอลงโทษนักศึกษาที่กระท�าความผิดซ่ึงไม่อยู่ในอ�านาจ

	 	 	 ของคณะอนุกรรมการฯ	ต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

	 	 5.4	 เสนอความเห็นที่เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา	 ต่อคณะกรรมการกิจการ

	 	 	 นักศึกษา

	 	 5.5	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกิจการนักศึกษามอบหมาย

 ข้อ 6. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้

	 	 6.1	 ต้องน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษามาทุกครั้ง	เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย

	 	 6.2	 ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย

	 	 6.3	 ไม่เข้าห้องเรียนช้า	หรือเดินออกนอกห้องเรียนในขณะที่อาจารย์ก�าลังสอนอยู่	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

	 	 	 อาจารย์ผู้สอน

	 	 6.4	 ไม่พูดคุยกันหรือแสดงกิริยาไม่สมควร	ในขณะที่มีการสอน

	 	 6.5	 ต้องมาเรียนอย่างสม�่าเสมอ	ไม่มาเรียนสายหรือขาดเรียน
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	 	 6.6	 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งหรือค�าตักเตือน	ของอาจารย์และผู้มีอ�านาจหน้าที่

  6.7	 ไม่แสดงกิริยา	วาจา	ให้เห็นว่าเป็นการไม่เคารพสถานที่	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณาจารย์	หรือเจ้าหน้าที่ของ
	 	 	 มหาวิทยาลัย
	 	 6.8	 ไม่สูบบุหรี่ในเขตหวงห้าม
	 	 6.9	 ไม่ดื่มหรือน�าสุรา	ของมึนเมา	ยาเสพติด	อาวุธ	เข้ามาในมหาวิทยาลัย
	 	 6.10	 ไม่เล่นการพนัน	หรือเข้าไปในบริเวณที่มีการเล่นการพนัน
	 	 6.11	 ไม่น�าบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียนหรือเข้าในห้องเรียน
	 	 6.12	 ไม่ทะเลาะวิวาท	หรือใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย	ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย
	 	 6.13	 ไม่กระท�าการใดๆที่ผิดต่อศีลธรรม	ประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงาม
	 	 6.14	 ไม่ท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือท�าให้เสียหาย	ช�ารุด	บกพร่อง		
	 	 6.15	 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน	หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจน�าความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย
	 	 6.16	 ไม่นิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
	 	 6.17	 ไม่ท�าการเรี่ยไรหรือบอกบุญ	 โดยขอรับบริจาคภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
	 	 	 มหาวิทยาลัย
	 	 6.18	 ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน	อาคารเรียน	และสภาพแวดล้อมทั่วไป
	 	 6.19	 การจดัทศันาจรหรือทศันศกึษาในนามของมหาวิทยาลยั	จะต้องได้รบัอนมุตัจิากอธกิารบดก่ีอน	จงึจะด�าเนนิการได้
	 	 6.20	 ปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	ประกาศ	บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 ข้อ 7. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ ดังนี้
  นักศึกษาภาคปกติ
	 	 7.1	 นักศึกษาชาย
	 	 	 (1)	 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้น	สีขาว	ไม่มีลวดลาย	สวมสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
	 	 	 	 ในกรณีงานพิธีต่างๆ	ให้ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย
	 	 	 (2)	 สวมกางเกงขายาว	 สีด�า	 สีน�้าเงินเข้ม	 หรือสีกรมท่า	 คาดเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 (3)	 สวมรองเท้าหุ้มส้น	สีด�าหรือสีน�้าตาลเข้ม
	 	 7.2	 นักศึกษาหญิง
	 	 	 (1)	 สวมเสื้อเช้ิตแขนสั้น	 สีขาว	 กระดุมโลหะ	 ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย	 และกลัดเข็มพระสิทธิธาดา
	 	 	 	 ไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย	สวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
	 	 	 (2)	 สวมกระโปรงสีด�า	สีน�้าเงินเข้ม	หรือสีกรมท่า	ยาวเสมอเข่าหรือต�่ากว่า	คาดเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัด
	 	 	 	 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 (3)	 สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น	สีด�าหรือสีน�้าตาลเข้ม
  นักศึกษาภาคค�่า
	 	 7.3	 นักศึกษาชาย
	 	 	 สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกง	สีและทรงสุภาพ	รองเท้าหุ้มส้น
	 	 7.4	 นักศึกษาหญิง	

	 	 	 สวมเสื้อและโปรง	สีและทรงสุภาพ	รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
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 ข้อ 8. นักศึกษากระท�าผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี

	 	 8.1	 ตักเตือนหรือต�าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 8.2	 ตัดคะแนนความประพฤติ

	 	 8.3	 ให้นักศึกษาและผู้ปกครองท�าทัณฑ์บนไว้

	 	 8.4	 พักการศึกษา	1	ภาคการศึกษาหรือ	2	ภาคการศึกษาติดต่อกัน

	 	 8.5	 พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 9. อ�านาจและขั้นตอนการลงโทษ

	 	 9.1	 มหาวิทยาลัยก�าหนดคะแนนความประพฤตินักศึกษา	ไว้คนละ	100	คะแนนต่อ	1	ปีการศึกษา

	 	 9.2	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	อาจารย์ประจ�า	และอาจารย์พิเศษ	มีอ�านาจลงโทษนักศึกษาที่ท�าผิดระเบียบวินัย	

	 	 	 ตามข้อ	8.1	และ	8.2	ได้

	 	 9.3	 การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ	9.2	จะสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน	5	คะแนน	

	 	 	 และเมื่อสั่งลงโทษแล้วให้รายงานตามล�าดับขั้น	เพื่อให้อธิการบดีทราบทุกครั้ง

	 	 9.4	 การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกิน	 5	 คะแนน	 และการลงโทษตามข้อ	 8.3	 และ	 8.4	 และ	 8.5	 

	 	 	 ให้น�าเสนอคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการประจ�าคณะทีน่กัศกึษาผูก้ระท�าผดิสงักัดอยู่ 

	 	 	 พจิารณาในเบ้ืองต้น	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั	เพือ่พจิารณาน�าเสนออธกิารบดี

	 	 9.5	 การลงโทษตามข้อ	9.4	จะต้องท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	ลงนามโดยอธิการบดี

 ข้อ 10. หากนักศกึษาคนใดกระท�าความผิดร้ายแรงในกรณต่ีอไปน้ี มหาวทิยาลยัมีอ�านาจให้พ้นสภาพนักศกึษาของมหาวทิยาลัย

	 	 10.1	 แสดงออกต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

	 	 10.2	 ก่อการทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย	นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันหรือกับบุคคลภายนอก

	 	 10.3	 ไม่เคารพ	ไม่เชื่อฟัง	หรือไม่ปฏิบัติตาม	ค�าสั่งอันชอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์

	 	 10.4	 กระท�าความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน	ของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น

	 	 10.5	 ประพฤติตนในด้านชู้สาวและเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย

	 	 10.6	 ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก	ความผิดซึ่งไม่ใช่ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 10.7	 ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น

	 	 10.8	 ประพฤติตนเป็นพาลเกเร	เล่นการพนัน	เสพของมึนเมา	หรือยาเสพติด	น�าอาวุธเข้ามาในมหาวิทยาลัย

	 	 10.9	 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ	จนเหลือไม่ถึง	60	คะแนนในรอบปีการศึกษานั้น

 ข้อ 11. นักศึกษาผู้ใดถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ย่ืนค�าร้องต่อ 
  อธิการบดี โดยมีหนังสือรับรองจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ว่าจะควบคุมดูแลความประพฤติ ให้อยู่ในระเบียบ 
  ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดต่อไป
  	 การย่ืนค�าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้	 จะกระท�าได้ต่อเมื่อพ้นก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	 นับแต่วันที่ 
	 	 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 และการพิจารณาให้คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ให้เป็นอ�านาจ 
	 	 ของอธิการบดี
 ข้อ 12. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับน้ีข้อใดข้อหน่ึง หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี จะกระท�าได้เม่ือ 
  มีเหตุผลสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ 0101/0410

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี

	 ตามทีม่หาวิทยาลยัมปีระกาศท่ี	0101/0101	ลงวันท่ี	3	มกราคม	2546	เร่ืองหลกัเกณฑ์การเทยีบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่าง

การศกึษาในระบบ	เพือ่เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ระดบัปรญิญาตรแีล้วนัน้	เพือ่ความเหมาะสมจงึให้ยกเลกิประกาศดังกล่าว

ข้างต้น	และให้ใช้ประกาศนี้แทน

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

	 	 1.1	 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 	 1.2		 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนกัศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า	ในหลกัสตูรท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 

	 	 	 การอุดมศึกษา	หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง

	 	 1.3	 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 1.4	 ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	 หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน	 เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 

	 	 	 นักศึกษา

	 	 1.5	 ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 พร้อมทั้งย่ืนความจ�านงขอเทียบวิชาเรียน	 และโอน 

	 	 	 หน่วยกิต	โดยแนบหลกัฐานใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript)	และค�าอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิมท่ีจะขอน�ามาเทยีบ 

	 	 1.6	 ต้องสอบคัดเลือกได้ในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต	 ตามวิธีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

	 	 	 ก�าหนด

 2. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

	 	 2.1	 เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา	ในหลกัสตูรระดับอดุมศกึษาหรือเทยีบเท่า	ทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	หรอื 

	 	 	 หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง

	 	 2.2	 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ

	 	 2.3	 เป็นรายวิชาหรอืกลุม่รายวิชา	ทีส่อบไล่ได้ไม่ต�า่กว่าระดับคะแนนตัวอกัษร	C	หรอืแต้มระดับคะแนน	2.00	หรอืเทยีบเท่า 

	 	 2.4	 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต	กระท�าได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

	 	 2.5	 รายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	จะไม่น�ามาค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 2.6	 การเทยีบโอนให้กระท�าได้เพยีง	1	ครัง้	ต่อ	1	หลกัสตูร	และจะต้องด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า 

	 	 	 ศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 	 2.7	 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่	 นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาค 

	 	 	 การศึกษา	 ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่	 ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

	 	 	 คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

	 	 2.8	 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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 3. อัตราค่าธรรมเนียม

	 	 ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ	เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต	เป็นเงิน	500	บาท

	 	 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน	และให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2559

	 	 	 	 (ดร.ดาริกา		ลัทธพิพัฒน์)

    อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ 0101/0411

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ 

การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ระดับปริญญาตรี

	 ตามท่ีมหาวิทยาลยัมปีระกาศที	่0101/0102	ลงวันที	่3	มกราคม	2546	หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้	และการให้หน่วยกิตจากการ

ศกึษานอกระบบ	และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั	เข้าสูก่ารศกึษาในระบบ	เพือ่เข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์	ระดบัปรญิญาตรี 

แล้วนั้น	เพื่อความเหมาะสม	จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น	และให้ใช้ประกาศนี้แทน

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้

	 	 1.1	 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 	 1.2	 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 1.3	 ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 พร้อมทั้งย่ืนความจ�านงขอเทียบโอนความรู้จากการ 

	 	 	 ศึกษานอกระบบ	และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ	โดยระบุรายวิชาที่จะขอเทียบ

	 	 1.4	 ต้องสอบคัดเลือกได้ในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนความรู้	ตามวิธีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�าหนด

 2. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การ 

  ศึกษาในระบบ

	 	 2.1	 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ�านงขอเทียบ

	 	 2.2	 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา	ให้ใช้วิธีการทดสอบความรู้	โดยให้คณะวิชาเป็นผู้ก�าหนด

	 	 2.3	 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร	C	หรือแต้มระดับคะแนน	2.00	จึงจะให้จ�านวนหน่วยกิต 

	 	 	 ของรายวิชานั้น	แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร	โดยให้บันทึก	“CE”	(credit	from	exam)	และไม่มีการน�ามาคิด 

	 	 	 คะแนนผลการเรียน	หรือค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 2.4	 การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ	 และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ 

	 	 	 ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ

	 	 2.5	 การเทียบโอนให้กระท�าได้เพียง	1	ครั้ง	ต่อ	1	หลักสูตร	และจะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้น	ภายในภาคการศึกษาแรก 

	 	 	 ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 	 2.6	 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่	 นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาค 

	 	 	 การศกึษา	ทีม่หาวิทยาลยัได้รบัอนญุาตให้มนีกัศกึษาอยู่ตามหลกัสตูร	ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ 

	 	 	 การอุดมศึกษาแล้ว

	 	 2.7	 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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 3. อัตราค่าธรรมเนียม

	 	 3.1	 ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเพื่อการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตเป็นเงิน	500	บาท

	 	 3.2	 ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา	ก�าหนดวิชาละ	500	บาท

	 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน	และให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2559

	 	 	 	 (ดร.ดาริกา		ลัทธพิพัฒน์)

    อธิการบดี
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ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563/2020
รายการกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ รอบ 1 ศ.19 มิถุนำยน 2563
รอบ 2  พ.22 กรกฎาคม 2563 - -

ประกำศตำรำงสอน/ตำรำงสอบ
ก�ำหนดกำรลงทะเบียน จ.13 กรกฎาคม 2563 จ.9 พฤศจิกำยน 2563 จ.29  มีนาคม 2564

ประชุมอาจารย์ทั้งหมด
ประจ�าภาคการศึกษา พฤ.23 กรกฎาคม 2563 พฤ.26 พฤศจิกำยน 2563 -

ลงทะเบียนเรียน
พฤ.23-ส.25 กรกฎาคม 2563 

และ 
พ.29 กรกฎาคม 2563

ศ.27-จ.30 พฤศจิกำยน 2563 
และ อ.1 ธันวาคม 2563

พฤ.22-ส.24 เมษายน 
2564

และ จ.26 เมษายน 2564  

เปิดภาคการศึกษา พ.29 กรกฎาคม 2563 จ.30 พฤศจิกำยน 2563 จ.26 เมษายน 2564

ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ
และลงทะเบียนล่ำช้ำ จ.3-พ.5 สิงหาคม 2563 จ.7-พ.9 ธันวาคม 2563 จ.3-พ.5 พฤษภาคม 2564

วันคัดชื่อออกเพื่อพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ จ.7 กันยำยน 2563 จ.11 มกราคม 2564 -

วันสุดท้ำยกำรขอเพิกถอน
รำยวิชำ (W) ศ.16 ตุลาคม 2563 ศ.5 มีนาคม 2564 ศ.28 พฤษภาคม 2564

ส่งรายชื่อนักศึกษา
เพื่อถอนรายวิชา (ติด W) พฤ.22 ตุลาคม 2563 ศ.12 มีนาคม 2564 ศ.4 มิถุนายน 2564

ส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ

จ.12 ตุลาคม - 
อำ.8 พฤศจิกำยน 2563 จ.1-อา.28 มีนาคม 2564 -

ประเมินทักษะตนเองของ
นักศึกษำ(DPU DNA) 
ในระบบ Skill Meo

จ.26 ตุลาคม 2563 -
อำ.8 พฤศจิกำยน 2563 จ.15-อา.28 มีนาคม 2564 -

ประกำศผังที่นั่งสอบไล่
ของนักศึกษำ จ.2 พฤศจิกำยน 2563 จ.22 มีนาคม 2564 อา.7 มิถุนายน 2564

วันสุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอน อำ.8 พฤศจิกำยน 2563 อา.28 มีนาคม 2564 อา.13 มิถุนายน 2564
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รายการกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

สอบปลายภาค จ.9-อ.17 พฤศจิกำยน 2563 จ.29 มีนาคม -
อา.11 เมษายน 2564

จ.14-อา.20 
มิถุนายน 2564

ปิดภาคการศึกษา พฤ.19 พฤศจิกำยน 2563 จ.12 เมษายน 2564 จ.21 มิถุนายน 2564

ส่งผลสอบ/ประกำศผลสอบ
ปลายภาคและวันส�าเร็จการ
ศึกษาของภาคเรียน

ศ.27 พฤศจิกำยน 2563 ศ.23 เมษายน 2564 ศ.25 มิถุนายน 2564

วันสุดท้ำยของกำรแก้เกรด I จ.11 มกราคม 2564 จ.7 มิถุนายน 2564 จ.9 สิงหาคม 2564

วันหยุดพักผ่อนของบุคลากร
มหำวิทยำลัย

 พฤ.19-ศ.20 
พฤศจิกำยน 2563  
และ จ.23-อ.24 

พฤศจิกำยน 2563 

จ.21-พ.30 ธันวาคม 2563 
จ.12 และ ศ.16 
เมษายน 2564 -

วันสิ้นสุดปีการศึกษา อา.25 กรกฎาคม 2564 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอนส�าหรับผู้จบ ปวส.

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 
การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน 3	 		 	

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3	 		

การตลาดยุคดิจิทัล   3	 3		 3	 3	วันอาทิตย์

กำรจัดกำร    3	 	3	 3	 3	วันอาทิตย์
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  3	 			

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3	 3		 3	 3	วันอาทิตย์ 
นวัตกรรมธุรกิจ  3	 3		 3

กำรบัญช ี    3	 3		 3	 3	วันอาทิตย์

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3	 	 3	 3	วันอาทิตย์

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  3  3

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3	 	 3

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 3	 	 3	 				3	วันเสาร์-อาทิตย์	
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3	 	

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM
บูรณาการสุขภาพและความงาม  3	 3	วันพุธ	 	 		 	

การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  3	 		 		

การแพทย์แผนไทย  3

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT
ธุรกิจกำรบิน   3	 	 		 		

การจัดการเทคโนโลยีการบิน (หลักสูตร 2 ภาษา)	 	3	 	 		

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
กำรออกแบบและกำรพัฒนำเกม  3	 	 3	 	

การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3 

วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน) 3	 		 		  
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)	 	3

การเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน)	 	3	 		

ศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน)	 	3

วันเสาร์-อาทิตย์
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หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอนส�าหรับผู้จบ ปวส.

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 3	 3	ภาคบัณฑิต	
คณะศิลปศาสตร์  
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 3

ภำษำจีนธุรกิจ 3

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 3

คณะนิเทศศาสตร์  
สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 3

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3

การสื่อสารการแสดงดิจิทัล 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   3 3	วันเสาร์-อาทิตย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำรออกแบบภำยใน 3 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 3

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
กำรท่องเที่ยว 3	 	 3

การโรงแรม 3	 	 3	 3	วันอาทิตย์
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วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี(CIBA)
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วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) 

 วิทยาลยับริหารธรุกิจนวตักรรมและการบัญชี แห่งมหาวิทยาลยั 
ธรุกิจบัณฑิตย์ ได้จดัตัง้ข้ึนเพือ่สร้างสรรค์และบริหารจดัการหลกัสตูร 
ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับบรหิารธรุกิจ การบัญชีโดยผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี 
ในการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ท้ังนี้มุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มี 
ความรู้ด้านธรุกิจดิจทิลัในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบัญชีในยุคดจิทิลั 
การตลาดในยุคดิจทิลั การจดัการ นวัตกรรมธรุกิจ การจดัการโลจสิติกส์ 
และโซ่อุปทาน ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจดิจิทัล
 หลักการของการพัฒนาหลักสูตรของ CIBA นั้น จะเน้น
การส่งเสรมิให้เกิดการสร้างนวตักรรมทางธรุกิจผ่านวิชา Capstone 
Projects รวมทัง้เรียนรู้กับนกัธรุกิจสมยัใหม่ในสาขาต่างๆ ทีป่ระสบ 
ความส�าเร็จ ตลอดจนความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับภาคเอกชน 
ขนาดใหญ่ ลักษณะ Work Integreted Learning (WIL) โดยเน้น
การเรียนรู ้ผ่านการท�างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสังคม 
ทีส่่งเสรมิการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา และการต่ืนตัว 
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีจะสะท้อนผ่านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และสิง่อ�านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Co-working space 
หรือ Makerspace ทีม่ลีกัษณะ open classroom ซ่ึงประกอบด้วย
อปุกรณ์และเคร่ืองมอืสร้างธุรกิจสมยัใหม่ อนัจะก่อให้เกิดจนิตนาการ
ที่น�าไปสู่นวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงนักศึกษาสามารถน�า
ความส�าเร็จท่ีเกิดจากการเรียนไปสร้างและต่อยอดธุรกิจของตนเอง 
หรือเพื่อน�าไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแนวดิจิทัล
ให้องค์การที่นักศึกษาท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 สาขาวิชา 2 วิชาเอก 
ได้แก่   
 1. สาขาวิชาการตลาดยุคดจิทิลั (Marketing in Digital Era)
 2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 3. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
 4. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน (Logistics 
and Supply Chain Management)
 5. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovative)
 6. วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน 
(Finance Investment and Financial Technology)
 7. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resorce 
Management)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบัญชี (Accountancy)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ธรุกิจดิจทิลั (Information 
Systems for Digital Business) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 ก�าหนดให้นกัศึกษาเลอืกวิชาเอกเมือ่ข้ึนช้ันปีที ่2 โดยความ 
สมัครใจของนักศึกษาและความเห็นชอบจากวิทยาลัย

วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
 มุง่ให้นกัศกึษามคีวามรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การ
วางแผน และควบคมุการเงิน ระบบการจดัการด้านการเงินขององค์กร
ในรูปแบบต่างๆ การบริหารสินเซ่ือ บทบาทและความส�าคัญของ
ตลาดการเงิน สถาบนัการเงินกับธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ มทีกัษะ  
และความรู้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ของบรษิทัหรอื 
หน่วยงานทัง้รฐัและเอกชน การบริหารความเสีย่งของหน่วยงานธรุกิจ 
การจัดการการเงินของตนเอง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหาร 
กลุ่มหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
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วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่อยู่เบื้องหลัง 
ความส�าเรจ็ขององค์กร มุง่เน้นผลตินกัศึกษาให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ทักษะ และทัศนคติท่ีดี สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที ่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ 
ด�าเนินงานด้านการตลาด การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด  
สามารถก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด จดัโครงสร้างหน่วยงานและ 
ควบคุมการด�าเนินงานการตลาด มีวิสัยทัศน์ทางการบริหารงาน 
การตลาด มีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะเป็นผู้ประกอบการหรือ 
สนับสนุนผู ้ประกอบการ ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

สาขาวิชาการจัดการ 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้ในศาสตร์ด้านการจัดการและ 
การวางแผนรู้จักผสมผสานแนวคิดทางวิชาการสมัยใหม่กับการ
ปฏิบัติจริงฝึกฝนการด�าเนินธุรกิจจริงในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน จนสามารถน�าความรู้ไปประกอบธุรกิจหรือสร้างความ
ส�าเร็จให้องค์กร ตลอดจนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับสูง

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 ผลติบณัฑิตท่ีมคีวามรูใ้นการด�าเนนิธรุกิจระหว่างประเทศ 
การติดต่อเจรจากับคู่ค้าในต่างประเทศ สามารถด�าเนินกลยุทธ ์
การตลาดและสร้างสรรค์ตลาดต่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีวิจารณญาณในการวางแผนระดับกลยุทธ์
และระดับปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผล
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และ 
โซ่อปุทานอนัได้แก่ การจดัซ้ีอจดัหา การจดัการทรพัยากรองค์กร  
การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการกระจายสินค้า 
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ
 ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในศาสตร์ด้านนวัตกรรม
และการบริหารธรุกิจแบบดจิทัิล พฒันาทักษะความเป็นผูป้ระกอบ
การที่มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจใหม่ๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ด้านนวัตกรรมและการบริหารธุรกิจพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมือง

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 และใช้นวัตกรรมธุรกิจในการด�าเนิน
ธุรกิจหรือการจัดองค์กรสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
 ผลิตบัณฑิตบัญชีท่ีถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะพึงประสงค์  
ตามพนัธกิจและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั และมคุีณสมบัตคิรบถ้วน 
ตามข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ตามแผนวิชาชีพบัญชีและ
ความต้องการนักวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ท�าบัญชีรับ 
อนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
การเงินเจ้าหน้าท่ีสรรพากรผู ้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน นักวิจัย นักวิชาการฯ สามารถ 
ปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานจริงได้ ใน
หน่วยงานภาคธรุกิจผ่านวิสาหกิจศกึษา รวมท้ังได้รบัการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานจริง ผ่านศูนย์ปฏิบัติการทางบัญชีในโครงการ
วางแผนภาษีขั้นสูง (Pro-Tax Planning : PTP) และโครงการ
เสริมสร้างนักบัญชีเช่ียวชาญ (Pofessional Accountancy 
Academy : PAA) ทั้งเป็นผู้มีจริยธรรมมีจรรยาบรรณ และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนธ�ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการด�าเนินธุรกิจภายใต้บริบทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และศาสตร์ทางระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สังคม
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ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดยุคดิจิทัล)
 บธ.บ. (การตลาดยุคดิจิทัล)
 Bachelor of Business Administration
  (Marketing in Digital Era)
 B.B.A. (Marketing in Digital Era)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 บธ.บ. (การจัดการ)
 Bachelor of Business Administration
  (Management)
 B.B.A. (Management)

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 Bachelor of Business Administration
  (International Business)
 B.B.A. (International Business)

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 
   บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
 Bachelor of Business Administration
  (Logistics and Supply Chain Management)
 B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจ) 
   บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจ)
 Bachelor of Business Administration
  (ฺBusiness Innovative)
 B.B.A. (ฺBusiness Innovative)

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต
 บธ.บ.  
 Bachelor of Business Administration  

B.B.A. 
 - วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
  Major in Financial Investment and Financial
   Technology 
 - วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  Major in Human Resource Management
 
7. บัญชีบัณฑิต
 บช.บ.
 Bachelor of Accountancy
 B.Acc.

8. เทคโนโลยีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล) 
 ทล.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล) 
 Bachelor of Technology in Information Systems
  for Digital Business
 B.Tech. (Information Systems for Digital Business)

 



วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

42  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

AT 215  การบัญชีส�าหรับธุรกิจ (3)
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (3)
  และสถิติธุรกิจ 
BA 210 กฎหมายธุรกิจ (3) 
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3)
FT  201 การเงินธุรกิจ  (3)
MG 201 หลักการตลาด (3)
  และนวัตกรรมการตลาด 
MS 201 องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 
LS 201 นวัตกรรมการจัดการ (3)
  ปฏิบัติการโลจิสติกส์ 
  และโซ่อุปทาน

ให้นักศึกษาเลือกวิชาเอกเมื่อข้ึนชั้นปีที่ 2 
โดยความสมัครใจของนักศึกษาและความ 
เห็นชอบจากวิทยาลัย
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอก ดังต่อไปนี้
วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยี 
การเงิน            
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)
FT 301 การจัดการด้านการเงิน (3)
FT 302 การบริหารการเงินระหว่าง (3)
  ประเทศ                                            
FT 303 การจัดการความเสี่ยง (3)
  ทางการเงิน                                                
FT 304 หลักการลงทุน (3)
  และวิเคราะห์หลักทรัพย์                
FT 305 แนวคิดและเทคโนโลยี (3)
  ในการวิเคราะห์สินเชื่อ         
FT 306 วาณิชธนกิจ   (3)          
FT 307 การจัดการความมั่งคั่ง (3)
  ทางการเงิน
FT 308 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับ (3)
  เทคโนโลยีทางการเงิน      
FT 309 การประเมินมูลค่า (3)
  และการสร้างแบบจ�าลอง          
    ทางการเงิน           
FT 310 นวัตกรรมทางการเงิน  (3)
  เทคโนโลยีการเงิน 
  และการลงทุน                                                   
FT 401 สัมมนาและการศึกษา (3)
  เฉพาะเรื่องด้านการเงิน     
  เทคโนโลยีการเงิน 
  และการลงทุน                        
FT 451 โครงงานทางธุรกิจด้าน (6)
  การเงิน การลงทุน และ
  เทคโนโลยีการเงิน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (3)
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาตามแผน
ทีก่�าหนดให้ครบ 15 หน่วยกิต หรอืเลอืกเรยีน 
รายวิชาจากกลุ ่มวิชาเอกจากสาขาของ 
วิทยาลัยหรือต่างวิทยาลัยหรือต ่างคณะ  
หรือวิชาเลือกจากสาขาของวิทยาลัยหรือ 
ต่างสาขาวิทยาลัย หรือต่างสาขาหรือเลือก 
เรียนรายวิชาโทต่างสาขาของวิทยาลัยหรือ 
ต่างวิทยาลัย หรือต่างคณะที่ได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร

แผนการการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี
การเงิน
นักศึกษาเลือกวิชา FT 412 และเลือกเรียน 
รายวิชาเลือกจากวิชาเอกอื่นหรือจากสาขา 
วิชาอื่นของวิทยาลัยให้ครบ 15 หน่วยกิต
 หรือเรียน 
FT 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ  (9)
และเลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
จากวิชาเลือกของวิชาเอกการเงินการลงทุน 
และเทคโนโลยีการเงิน ดังนี้
FT 315 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (3)
  และการรายงานทาง         
         การเงิน
FT 316 การพัฒนาร่วมทุน (3)
  ทางธุรกิจ     

กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาเอกการเงิน การ 
ลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน (ดูในหน้า
วิชาโทของหลักสูตรบริหารธุรกิจ หน้า 66) 
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43 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาที่ก�าหนดให้ครบ 9 
หน่วยกิต
FT 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  (9)
หรือเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
FT 312 ตลาดการเงินและสถาบัน (3)
  การเงิน                        
FT 313 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (3)
  เพื่องานด้านการเงิน
FT 314 การศึกษาความเป็นไปได้ (3)
  ทางการเงิน
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)
HR 321 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
  ในองค์กรสมัยใหม่                    
HR 322 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (3)
  การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร    
HR 323 พนักงานสัมพันธ์และองค์การ (3)
  แห่งความสุขในยุคดิจิทัล             
HR 324 พฤติกรรมองค์การ (3)
  และจิตวิทยาการจัดการ
  ทรัพยากรมนุษย์               
HR 325 ระบบสารสนเทศ (3)
  ด้านทรัพยากรมนุษย์
  เชิงนวัตกรรม                  
HR 326 การจัดการค่าตอบแทน (3)
  การท�างาน   
HR 327 องค์การพลวัติในยุคดิจิทัล  (3)
HR 328 กฎหมายแรงงาน (3)
  เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                       
HR 329 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3)
  และการจัดการฝึกอบรม                   
HR 330 ระบบการจัดการผลการ (3)
  ปฏิบัติงานและการบริหาร
  ผู้ที่มีความสามารถสูง         
                            

แผนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นกัศึกษาเลอืกเรยีนรายวิชา HR 412 และเลอืก 
เรียนรายวิชาเลือกจากวิชาเอกอื่นหรือ 
จากสาขาวิชาอื่นของวิทยาลัยให้ครบ 15 
หน่วยกิต 
 หรือเรียน
HR 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ (9)
และเลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
จาก วิชาเลือกของ วิชาเอกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
HR 334 การบริหารและการน�าทีม (3)
  พลวัต 3
HR 335 การใช้เทคโนโลยีในงาน (3)
  ด้านทรัพยากรมนุษย์

กลุม่วชิาโทของวชิาเอกการบรหิารทรพัยากร 
มนุษย ์ (ดูในหน ้าวิชาโทของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หน้า 66)
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

HR 403 สัมมนาและการศึกษา (3)
  เฉพาะด้านการจัดการทรัพยากร
  มนุษย์          
HR 454 โครงงานทางธุรกิจ (6)
  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลือกเรียนรายวิชาทีก�าหนดให้ครบ 9 
หน่วยกิต
HR 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)
หรือเลือกเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
HR 331 ทุนทางปัญญา (3)
HR 332 การจัดการทรัพกรมนุษย์ (3)
  เชิงกลยุทธ์
HR 333 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
  ข้ามวัฒนธรรม

 

       
  

        

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรยีนจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิอจนวัตกรรม 
และการบัญชีอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
LS  201 นวัตกรรมการจัดการการปฏิบัติการ โลจิสติกส์ 3
  และโซ่อุปทาน
  วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ 3
BA 210 กฎหมายธุรกิจ 3
FT 201 การเงินธุรกิจ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FT 307 การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน 3
FT 301 การจัดการด้านการเงิน 3
FT 302 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
GE 172  เศรษฐกิจใหม่และนวัตกรรมในประเทศ 3
  กลุ่ม AEC และจีน     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
FT 303 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3
FT 304 หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3
FT 305 แนวคิดและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สินเชื่อ 3
FT 306 วาณิชธนกิจ 3 
FT 308 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเทคโนโลยีทางการเงิน   3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)



วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

46  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
FT 309 การประเมินมูลค่าและการสร้างแบบจ�าลอง 3
  ทางการเงิน 
FT 310 นวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีการเงิน  3
  และการลงทุน 
FT 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่องด้าน 3
  การเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน 
  วิชาเลือกเสรี   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3
FT 454 โครงงานทางธุรกิจทางด้านการเงิน 6
 เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน
 วิชาเลือก/วิชาโทจ�านวน 2 รายวิชา 6
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนส�าหรับวิชาเลือกหรือวิชาโท 
 และแผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
FT 312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (3)  
FT 313 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่องาน (3)
 ด้านการเงิน  
FT 314 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (3)  
                 หรือ
FT 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FT 412 สหกิจศึกษาปฏิบัติการ  9
หรือ วิชาเลือก/วิชาโท 3 รายวิชา 9

9}
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3  
GE 171 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการปฏิบัติการโลจิสติกส์ฯ 3
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ 3
BA 210 กฎหมายธุรกิจ 3
FT 201  การเงินธุรกิจ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ 3
 กลุ่ม AEC และจีน
HR 323 พนักงานสัมพันธ์และองค์การแห่งความสุข 3
 ในยุคดิจิทัล      
HR 321 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ 3
HR 324 พฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาการจัดการ 3
 ทรัพยากรมนุษย์      
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HR 322 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหา 3
 และคัดเลือกบุคลากร
HR 325 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรม 3
HR 326 การจัดการค่าตอบแทนการท�างาน      3
HR 327  องค์การพลวัติในยุคดิจิทัล   3
HR 328 กฎหมายแรงงานส�าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
HR 329 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการฝึกอบรม 3
HR 330 ระบบการจัดการผลการปฎิบัติงานและการบริหาร 3
 ผู้ที่มีความสามารถสูง
HR 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะด้านการจัดการ 3
 ทรัพยากรมนุษย์   
 วิชาเลือกเสรี  3  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
HR 454 โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ 6
 ทรัพยากรมนุษย์ 
 วิชาเลือก/โท 2 รายวิชา   6

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนส�าหรับวิชาเลือกหรือวิชาโท
 แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
HR 331 ทุนทางปัญญา (3)                                         
HR 332 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (3)
HR 333 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม (3)      9

หรือ
HR 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HR 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ  9
            หรือ 
 วิชาเลือก/โท 3 วิชา 9 }
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (126 หน่วยกิต)

AT 215  การบัญชีส�าหรับธุรกิจ (3)
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ (3)  
  สถิติธุรกิจ
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3)
FT 201 การเงินธุรกิจ (3)
MS 201 องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการ (3)
  ปฏิบัติการโลจิสติกส์
  และโซ่อุปทาน   
BA 211 กฏระเบียบข้อบังคับ (3)
  และจรรยาบรรณในการ
  ประกอบธุรกิจ
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรม (3)
  การตลาด 

BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (3)
MG 300 พฤติกรรมผู้บริโภค (3)
  ในยุคดิจิทัล
MG 301 แนวความคิดการตลาด (3)
        เชิงสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ  
  ผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
  ในยุคดิจิทัล
MG 302 การสื่อสารทางการตลาด (3)
  เชิงบูรณาการและการตลาด
  คอนเทนต์
MG 303 การจัดการช่องทาง (3)
  การตลาดและโซ่อุปทาน 
MG 304 การจัดการขายและศิลปะ (3)
  การขายในยุคดิจิทัล
MG 305 การจัดการค้าปลีก (3)
  และร้านค้าสมัยใหม่
     ในยุคดิจิทัล
MG 306 การตลาดระดับโลก (3)
MG 307 การตลาดดิจิทัล (3)
MG 308 กลยุทธ์และการวางแผน (3)
  ตลาดในยุคดิจิทัล 
MG 401 สัมมนาและการศึกษา (3)
  เฉพาะเรื่องทางการตลาด
MG 410 วิจัยธุรกิจด้านการตลาด (3)
MG 454 โครงงานทางธุรกิจ (6)
  ด้านการตลาด      

เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานธุรกิจ
MG 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ (9)
เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอก/
เลือก/โทในสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
หรือจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MG 314 การตลาดระหว่างธุรกิจ (3)
MG 321 การตลาดบริการ (3)
  และการจัดการบริการ
MG 322 การวิเคราะห์ข้อมูล (3)
  ขนาดใหญ่เพื่องานด้าน
            การตลาด 
MG 323 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3)
  และบรรจุภัณฑ์
MG 329 การศึกษาธุรกิจบริการ (3)
  เฉพาะอย่าง
2. กลุ่มวิชาเอก/เลือก/โท ในสาขาอื่น
เลือก 5 วิชา 15 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาที่เปิด
สอนภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกในสาขาอื่น
2.2 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาอื่น 
2.3 กลุ่มวิชาโทในสาขาอื่น

กลุ่มวชิาโทของสาขาวชิาการตลาดยุคดจิทิลั 
15 หน่วยกิต (ดูในหน้าวิชาโทของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ หน้า 66)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (126 หน่วยกิต)

เลือกเรียนรายวิชาที่ก�าหนดให้ครบ 9 
หน่วยกิต
MG 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)
 หรือเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
MG 330 การสร้างสื่อดิจิทัล (3)
  เพื่อการสื่อสารการตลาด
MG 331 การตลาดประสบการณ์ (3)
  ในยุคดิจิทัล
MG 332 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (3)
  ในยุคดิจิทัล
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศท่ีวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและ
การบัญชีอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3 
GE 171 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการปฎิบัติการโลจิสติกส์ 3
  และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
 วิชาเลือกเสรี  3  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ 3
BA 211 กฏระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ 3
  ในการประกอบธุรกิจ 
FT 201 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 3
LA 130 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน  3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ 3
 กลุ่ม AEC และจีน
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
MG 300 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3
MG 302 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3
  และการตลาดคอนเท็นต์                          
MG 304 การจัดการขายและศิลปะการขายในยุคดิจิทัล 3
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
MG 301 แนวความคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3
MG 303 การจัดการช่องทางการตลาดและโซ่อุปทาน 3
MG 305 การจัดการร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่ 3
  ในยุคดิจิทัล
MG 306 การตลาดระดับโลกในยุคดิจิทัล 3
MG 307 การตลาดดิจิทัล 3
  วิชาเลือกเสรี 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
MG 308 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล 3
MG 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
MG 410 วิจัยธุรกิจด้านการตลาด 3
  วิชาเลือกเสรี     3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
MG 454 โครงงานทางธุรกิจด้านการตลาดยุคดิจิทัล 6
  วิชาเลือก/โท 2 รายวิชา  6

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
MG 330 การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด (3) 
MG 331 การตลาดประสบการณ์ในยุคดิจิทัล (3) 
MG 332 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (3) 9

หรือ
MG 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MG 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ 9
หรือ วิชาเลือก/วิชาโท 3 รายวิชา 9}
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AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ   (3)
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (3)
  และสถิติธุรกิจ 
BA 211 กฏระเบียบข้อบังคับ (3)
  และจรรยาบรรณในการ
  ประกอบธุรกิจ
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3)
FT 201 การเงินธุรกิจ (3)
LS 201 นวัตกรรมการจัดการ (3)
  การปฏิบัติการโลจิสติกส์
  และโซ่อุปทาน                                          
MG 201 หลักการตลาด (3)
  และนวัตกรรมการตลาด                            
MS 201 องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานธุรกิจ
MS 412  สหกิจศึกษาช�านาญการ (9)
เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอก/
เลือก/โทในสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
หรือจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MS 314 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี (3)
  ศักยภาพสูง                              
MS 315 การเป็นผู้ประกอบการ (3)
  ระหว่างประเทศ 
2. กลุ่มวิชาเอก/เลือก/โท ในสาขาอื่น
เลือก 5 วิชา 15 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาที่เปิด
สอนภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกในสาขาอื่น
2.2 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาอื่น 
2.3 กลุ่มวิชาโทในสาขาอื่น

กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาการจัดการ 15 
หน่วยกิต (ดูในหน้าวิชาโทของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ หน้า 66)
                 

 

                                 
                                            

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการ (126 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)
MS 301 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม (3)
  และพฤติกรรมองค์การ
MS 302 การจัดการนวัตกรรม (3)
  และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
  ยุคดิจิทัล                                        
MS 303 การจัดการโครงการ (3)
  และคุณภาพในศตวรรษที่ 21                                                       
MS 304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3)
  และการตัดสินใจในองค์กร
  สมรรถนะสูง                                      
MS 305 การเป็นผู้ประกอบการ (3)
  และการสร้างโมเดลทางธุรกิจ                                 
MS 306 การจัดการธุรกิจและการ (3)
  เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม                                                       
MS 307 การจัดการและนวัตกรรม (3)
  ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์        
MS 308 การแสวงหาโอกาส (3)
  และนวัตกรรมในการประกอบ
  การเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ
MS310 การบริหารเงิน (3)
  และความมั่งคั่งในธุรกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อม 
MS 316 การบริหารการตลาด (3)
  อย่างสร้างสรรค์
  ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่
MS 401 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ (3)
  การเริ่มต้นการประกอบการ     
  ธุรกิจและนวัตกรรม        
MS 454 โครงงานทางธุรกิจด้าน (6)
  การจัดการ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการ (126 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีวิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบัญชีอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

เลือกเรียนรายวิชาที่ก�าหนดให้ครบ  9  
หน่วยกิต
MS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  (9)
หรือเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
MS 311 กลยุทธ์และกระบวนการ (3)
  สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
MS 312 การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด (3)
MS 313 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  เพื่อการประกอบการ
  เชิงนวัตกรรม
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการปฏิบัติการ 3
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
  วิชาเลือกเสรี     3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ 3
BA 211 กฏระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ 3
  ในการประกอบธุรกิจ
FT 201 การเงินธุรกิจ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ 3
 กลุ่ม AEC และจีน
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
MS 301 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมและพฤติกรรมองค์การ 3
MS 304 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจใน 3
 องค์กรสมรรถนะสูง
MS 305 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างโมเดล 3
 ทางธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
MS 302 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3
  ในสังคมยุคดิจิทัล
MS 303 การจัดการโครงการและคุณภาพในศตวรรษที่ 21 3
MS 306 การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3
  เพื่อสังคม
MS 307 การจัดการและนวัตกรรมด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3
MS 308 การแสวงหาโอกาสและนวัตกรรม 3
  ในการประกอบการเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
MS 316 การบริหารการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 3
 ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่
MS 310 การบริหารเงินและความมั่งคั่งในธุรกิจขนาดกลาง 3
 และขนาดย่อม
MS 401 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการเริ่มต้นการประกอบการ 3
  ธุรกิจและนวัตกรรม
 วิชาเลือกเสรี   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3 
BA  350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3
MS 454  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ  6 
  วิชาเลือก/วิชาโท 2 วิชา 6
  วิชาเลือกเสรี 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนสหกิจศึกษา  1  ภาคการศึกษา
MS 311 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (3)
MS 312  การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด (3)
MS 313 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบการ 9
 เชิงนวัตกรรม (3)

หรือ
MS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ 9
หรือ วิชาเลือก/วิชาโท 3 วิชา 9}
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (126 หน่วยกิต)

AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ (3)
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (3)
  และสถิติธุรกิจ
BA 211 กฎระเบียบข้อบังคับ (3)
  และจรรยาบรรณ
  ในการประกอบธุรกิจ
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3)
FT 201 การเงินธุรกิจ (3)
LS 201 นวัตกรรมการจัดการ (3) 
  ปฏิบัติการโลจิสติกส์
  และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาด (3)
  และนวัตกรรมการตลาด
MS 201  องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิิจ (3)
IB 301 การจัดการธุรกิจ (3)
  ระหว่างประเทศ                   
IB 318 กลยุทธ์การตลาด (3)
  ระหว่างประเทศ 
IB 319 ทักษะทางธุรกิจ (3)
  และการเจรจาต่อรอง 
        ข้ามวัฒนธรรม   
IB 320 การค้าและการเงิน (3)
  ระหว่างประเทศ
IB 321 การจัดการเพื่อการส่งออก (3)
  และการน�าเข้าเบื้องต้น
IB 322 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (3)
  ระดับภูมิภาค 
IB 323  การส่งออกและน�าเข้า (3)
  เชิงปฏิบัติการ
IB 324 การท�าธุรกิจในประชาคม (3)  
  เศรษฐกิจอาเซียนและจีน
IB 325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (3)  
  ธุรกิจระหว่างประเทศ               
IB 326  การจัดการโซ่อุปทาน (3)
  เชิงนวัตกรรมระดับโลก          
IB 401 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ (3)
IB 454  โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจ (6)  
  ระหว่างประเทศ 
                         

นกัศึกษาสามารถเลอืกเรียนรายวิชาตามแผน
ท่ีก�าหนดให้ครบ 15 หน่วยกิต หรอืเลอืกเรยีน 
กลุ่มวิชาเอกจากสาขาของวิทยาลัยหรือต่าง 
วิทยาลยัหรอืต่างคณะ หรอืวิชาเลอืกจากสาขา 
ของวิทยาลยัหรือต่างสาขาวิทยาลยั หรอืต่าง 
สาขาหรือเลือกเรียนรายวิชาโทต่างสาขา 
ของวิทยาลัยหรือต่างวิทยาลัย หรือต่างคณะ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร
แผนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา IB 412 และ 
เลือกเรียนรายวิชาเลือกจากวิชาเอกหรือจาก 
สาขาวิชาอืน่ของวิทยาลยัให้ครบ 15 หน่วยกิต 
 หรือเรียน
IB 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ   (9)                    
และเลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จาก
วิชาเลือกของสาขา ดังนี้
IB 328 กฎหมายการค้า (3)
  ระหว่างประเทศและ       
  ทรัพย์สินทางปัญญา                          
IB 329 การวิเคราะห์และการพัฒนา (3)
  ธุรกิจระหว่างประเทศ                              
IB 330 การวิจัยธุรกิจระหว่าง (3)
  ประเทศ

กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 15 หน่วยกิต (ดูในหน้าวิชาโทของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ หน้า 66)
                  

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก
เสรีได้

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (126 หน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

 เลือกเรียนรายวิชาที่ก�าหนดให้ครบ 9 
หน่วยกิต
IB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  (9)                                  
หรือเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
IB 327 การท�าธุรกิจระหว่างประเทศ (3)
  ในโลกดิจิทัล           
IB 331 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (3)
IB 332 พฤติกรรมผู้บริโภค (3)
  ในยุคดิจิทัล
IB 404 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3)
  ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ      
และเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
IB 315 การจัดการธุรกิจบันเทิง (3)
  ระหว่างประเทศ             
IB 316 การจัดการอุตสาหกรรม (3)
  อาหารระหว่างประเทศ    
IB 317 การจัดการอุตสาหกรรม (3)
.  ยานยนต์ระหว่างประเทศ  
IB 333 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ (3)
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการปฎิบัติการ 3
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
 วิชาเลือกเสรี   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ  3
BA 211 กฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ 3
  ในการประกอบธุรกิจ 
FT 201 การเงินธุรกิจ   3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ 3
  กลุ่ม AEC และจีน
IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
IB 319 ทักษะทางธุรกิจและและการเจรจาต่อรอง 3
 ข้ามวัฒนธรรม
IB 321 การจัดการเพื่อการส่งออกและการน�าเข้าเบื้องต้น 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IB 318 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ 3
IB  320 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 3
IB 322 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับภูมิภาค 3
IB 323 การส่งออกและการน�าเข้าเชิงปฎิบัติการ 3
IB 324 การท�าธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจ 3
  อาเซียนและจีน
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
IB 325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3
IB 326 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรมระดับโลก 3
IB 401 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3
  วิชาเลือกเสรี     3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
IB 454 โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  6
  วิชาเลือก/วิชาโท 2 รายวิชา   6

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
IB 327 การท�าธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิทัล (3)  
IB 404 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจ 
  ระหว่างประเทศ (3)
  เลือก 1 รายวิชา
IB 315 การจัดการธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศ (3)
IB 316 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  ระหว่างประเทศ (3)
IB 317 การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์
  ระหว่างประเทศ (3)

หรือ
IB 411 สหกิจศึกษาปฎิบัติงาน (9)

9

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IB 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ  9

หรือ
  วิชาเลือก/วิชาโท 3 รายวิชา 9}



วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี(CIBA)

61 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (126 หน่วยกิต)

AT 215  การบัญชีส�าหรับธุรกิจ (3)
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (3)
  และสถิติเพื่องานวิจัยทางธุรกิจ
BA 211 กฎระเบียบข้อบังคับ (3)
  และจรรยาบรรณ
  ในการประกอบธุรกิจ
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (3)
FT 201 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยี (3)
  การเงิน
LS 201 นวัตกรรมการจัดการปฏิบัติการ  (3)
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาด (3)
  และนวัตกรรมการตลาด
MS 201 องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

LS 319 การจัดการอุปสงค์  (3)
  ทรัพยากรและสินค้าคงคลัง
  เชิงบูรณาการ
LS 320 การจัดการจัดหาและจัดซื้อ (3)
  ระดับโลก
LS 321 การจัดการเครือข่ายขนส่ง (3)
  และการกระจายสินค้าระดับโลก
LS 322 คลังสินค้าอัจฉริยะ (3)
LS 323 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (3)
  ในการจัดการโลจิสติกส์
  และโซ่อุปทาน
LS 324 ระเบียบข้อบังคับโลจิสติกส์ (3)
  ระหว่างประเทศ
LS 325 กลยุทธ์โลจิสติกส์ (3)
  และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล      
LS 326 การวางแผนก�าไร (3)
  และการจัดการต้นทุนส�าหรับ
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LS 327 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ (3)
  ตัดสินใจเชิงโลจิสติกส์
LS 332 การจัดการความมั่นคง (3)
  และความเสี่ยงในโซ่อุปทาน    
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)
LS 403 สัมมนานวัตกรรมการจัดการ (3)
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  อย่างยั่งยืน
LS 454 โครงงานทางธุรกิจด้านการ (6)
  จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 เลือกเรียน 3 รายวิชา
LS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  (9)
 หรือเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
LS 329 การปรับปรุงกระบวนการ (3)
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  ตามแนวคิดลีน
LS 330 การเริ่มและการเป็น (3)
  ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์
LS 413 การฝึกงานทางโลจิสติกส์ (3)

นกัศึกษาสามารถเลอืกเรียนรายวิชาตามแผน
ท่ีก�าหนดให้ครบ 15 หน่วยกิต หรอืเลอืกเรยีน 
รายวิชาจากกลุ ่มวิชาเอกจากสาขาของ 
วิทยาลัยหรือต่างวิทยาลัยหรือต่างคณะ  
หรอืวิชาเลอืกจากสาขาของวิทยาลยัหรอืต่าง
สาขาวิทยาลัย หรือต่างสาขาหรือเลือกเรียน 
รายวิชาโทต่างสาขาของวิทยาลัยหรือต่าง 
วิทยาลัยหรือต่างคณะที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตร
แผนการการปฏิบัติงานทางธุรกิจ 
นกัศกึษาเลอืกเรยีนรายวิชา LS 412 และเลอืก 
เรยีนรายวิชาเลอืกจากวิชาเอกหรอืจากสาขา 
วิชาอื่นของวิทยาลัย ให้ครบ 15 หน่วยกิต 
 หรือเรียน
LS 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ (9)
และเลือกเรียนอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
จากวิชาเลือกของสาขา ดังนี้
LS 329 การปรับปรุงกระบวนการ (3)
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
LS 330 การเริ่มและการเป็น (3)
  ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์

กลุ ่มวิชาโทของสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 15 หน่วยกิต  
(ดูในหน้าวิชาโทของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
หน้า 66)
                  

  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
ธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับ 
อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่วิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3
LS 201 นวัตกรรมการจัดการการปฏิบัติการ โลจิสติกส์ 3
  และโซ่อุปทาน
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด  3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล  3
  วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
LS 319 การจัดการอุปสงค์ ทรัพยากรและสินค้าคงคลัง 3
  เชิงบูรณาการ
LS 321 การจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจายสินค้า 3
  ระดับโลก
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 211 กฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ 3
  ในการประกอบธุรกิจ 
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ 3
 กลุ่ม AEC และจีน
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
LS 322 คลังสินค้าอัจฉริยะ   3
LS 326 การวางแผนก�าไรและการจัดการต้นทุน 3
 ส�าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FT 201 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน  3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3
LS 320 การจัดการจัดหาและจัดซื้อระดับโลก 3
LS 323  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดการ 3
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LS 324 ระเบียบข้อบังคับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3
LS 325 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล 3

*
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LS 403 สัมมนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์ 3
 และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
LS 454 โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6
 และโซ่อุปทาน
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
 วิชาเลือก/วิชาโท 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผนส�าหรับวิชาเลือกหรือวิชาโท และ 
 แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
LS 329 การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ (3)
 และโซ่อุปทานตามแนวคิดลีน 9
LS 330 การเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (3)
    โลจิสติกส์   
LS 413 การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3) 

หรืิอ
LS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน (9)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LS 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ  9

หรือ
  วิชาเลือก/วิชาโท 3 รายวิชา 9

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 
EO 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3
LS 327 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตัดสินใจเชิงโลจิสติกส์    3
LS 332 การจัดการความมั่นคงและความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3
  วิชาเลือกเสรี  3
 วิชาเลือก/วิชาโท 3

}
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (126 หน่วยกิต)

BZ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์
  เฉพาะ 1 (3)
BZ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์
  เฉพาะ 2 (3)

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ  15 
หน่วยกิต
BZ 301 การตลาดส�าหรับการ (3) 
  ประกอบการสมัยใหม่ 
BZ 302 การจัดการองค์กรและ (3)
  ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
BZ 303 การเป็นผู้ประกอบการ (3) 
  สมัยใหม่ และธุรกิจสตาร์ทอัพ  
BZ 304 การเงินและการเข้าถึง (3)
  แหล่งทุนส�าหรับผู้ประกอบการ   
  สมัยใหม่ 
BZ 305 การจัดการปฎิบัติการส�าหรับ (3)
  การประกอบธุรกิจ 
กลุ่มวิชาดิจิทัล  15 หน่วยกิต
BZ 311 การเขียนโปรแกรมส�าหรับ (3)
  ธุรกิจ 1 
BZ 312 การเขียนโปรแกรมส�าหรับ (3)
  ธุรกิจ 2 
BZ 313 การจัดการฐานข้อมูลส�าหรับ (3)  
  ธุรกิจ 
BZ 314 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน (3)
  อุปกรณ์พกพา 
นักศึกษาเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
ให้ครบ 15 หน่วยกิต
BZ 315 เทคโนโลยีความเป็นจริง (3)
BZ 316 ปัญญาประดิษฐ์และ (3)
  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ส�าหรับ
  ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชานวัตกรรม  15 หน่วยกิต
BZ 321 การถอดรหัสส�าหรับนวัตกร  (3)      
BZ 322 การบริหารสมองส�าหรับการ (3)  
  สร้างสรรค์และนวัตกรรม       
BZ 323 การสร้างภาพส�าหรับนวัตกร (3)                    
BZ 324 การเข้าถึงความรู้สึกของ (3)
  ลูกค้าและการคิดเชิงออกแบบ     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 30 หน่วยกิต

 เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท้ังนี้ประกอบ
ด้วย 30 หน่วยกิต โดยเน้นโมดูลการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Learning Module)  ประกอบด้วย 2 โม
ดูลๆ ละ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต หรือเลือก
อย่างน้อย 1 โมดูล 15 หน่วยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือก/วิชาเอกของ
สาขาวิชาอื่นของวิทยาลัยหรือต่างคณะ ต่าง
วิทยาลัย หรือเลือกกลุ่มวิชาโทต่างสาขาของ
วิทยาลัยหรือต่างวิทยาลัยหรือต่างคณะอีก 
15 หน่วยกิต ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการหลักสูตร                 

กลุ ่มวิชาโท สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ 
15 หน่วยกติ ส�าหรบันักศกึษาต่างสาขาวชิา 
ต่างวิทยาลัย หรือต่างคณะ
BZ 321 การถอดรหัสส�าหรับนวัตกร (3)
BZ 322 การบริหารสมองส�าหรับ (3)
  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                  
BZ 323  การสร้างภาพส�าหรับนวัตกร  (3)
BZ 324  การเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า
  และการคิดเชิงออกแบบ                           
BZ 325  การจัดการทรัพย์สิน (3)
  ทางปัญญา              
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (126 หน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 30 หน่วยกิต

 BZ 325 การจัดการทรัพย์สิน (3)
  ทางปัญญา                             
กลุ่มวิชาเฉพาะ  9 หน่วยกิต
BZ 451 โครงงานทางธุรกิจด้าน (9)
  นวัตกรรมธุรกิจ                        
 
  

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชีอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขานวัตกรรมธุรกิจ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 301 การตลาดส�าหรับการประกอบการสมัยใหม่ 3
BZ 302 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 3
BZ 305 การจัดการปฏิบัติการส�าหรับการประกอบธุรกิจ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 303 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพ 3
BZ 304 การเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับ 3
  ผู้ประกอบการสมัยใหม่
BZ 311 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 1 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 312 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 2 3
BZ 313 การจัดการฐานข้อมูลส�าหรับธุรกิจ 3
BZ 314 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 3
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม 3
 AEC และจีน
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 321 การถอดรหัสส�าหรับนวัตกร 3
BZ 322 การบริหารสมองส�าหรับการสร้างสรรค์ 3
 และนวัตกรรม
BZ 323 การสร้างภาพส�าหรับนวัตกร 3
BZ 324 การเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าและการคิด 3
 เชิงออกแบบ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาดิจิทัล 3
 

*
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขานวัตกรรมธุรกิจ (126 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
  นักศึกษาเลือกเรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 15 
  จาก Module / วิชาเลือก / วิชาโท

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
BZ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
BZ 451 โครงงานทางธุรกิจด้านนวัตกรรมธุรกิจ 9

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BZ 325 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3
 เลือกจาก Module / วิชาเลือก /  9
 วิชาโท 3 รายวิชา
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 วิชาเลือกเสรี 3 
 เลือกจาก Module / วิชาเลือก /  6
 วิชาโท 2 รายวิชา 
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วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
FT 301 การจัดการด้านการเงิน  (3)
FT 307 การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน (3)
FT 308 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเทคโนโลยีทางการเงิน (3)
FT 309 การประเมินมูลค่าและการสร้างแบบจ�าลองทางการเงิน  (3)
FT 310 นวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน (3)

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
HR 321 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่ (3)
HR 322 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา (3)
  และการคัดเลือกบุคลากร
HR 323 พนักงานสัมพันธ์และองค์การแห่งความสุขในยุคดิจิทัล (3)
HR 326 การจัดการค่าตอบแทนพนักงาน (3)
HR 329 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการฝึกอบรม (3)

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
MG 300 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (3)
MG 301 แนวความคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (3)
  ผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
MG 302 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและการตลาด (3)
  คอนแทนต์
MG 304 การจัดการขายและศิลปะการขายในยุคดิจิทัล (3)
MG 306 การตลาดระดับโลก (3)

สาขาวิชาการจัดการ
MS 308 การแสวงหาโอกาสและนวัตกรรมในการประกอบการ (3)
  เพื่อการจัดตั้งธุรกิจ
MS 311 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (3)
MS 312 การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด (3)
MS 313 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบการเชิงนวัตกรรม (3)
MS 316 การบริหารการตลาดอย่างสร้างสรรค์ (3)
  ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3)
IB 318 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ (3)
IB 321 การจัดการเพื่อการส่งออกและน�าเข้าเบื้องต้น (3)
IB 324 การท�าธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน (3)
IB 326 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรมระดับโลก (3)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LS 320 การจัดการจัดหาและจัดซื้อระดับโลก (3)
LS 321 การจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจายสินค้า (3)
  ระดับโลก 
LS 324 ระเบียบข้อบังคับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (3)
LS 325 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล (3)
LS 332 การจัดการความมั่นคงและความเสี่ยงในโซ่อุปทาน (3)

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ
BZ 321 การถอดรหัสส�าหรับนวัตกร (3)
BZ 322 การบริหารสมองส�าหรับการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
BZ 323 การสร้างภาพส�าหรับนวัตกร (3)
BZ 324 การเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าและการคิดเชิงออกแบบ (3)
BZ 325 การจัดการส�าหรับทรัพย์สินทางปัญญา (3)

กลุ่มวิชาโทของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ส�าหรับวิชาเอกอื่นและสาขาวิชาอื่น ของวิทยาลัยหรือต่างคณะ ต่างวิทยาลัย

เรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 

วิชาโท
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หลักสูตรการบัญชี 
Accountancy Program 

 หลักสูตรการบัญชีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เป็น 
คณะการบัญชีเมื่อปีการศึกษา 2515 เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีและ 
หลกัสตูรเทียบโอนทัง้ภาคปกติและภาคพเิศษ (เสาร์-อาทติย์) ผูส้�าเรจ็
การศึกษาจะได้รับปริญญา บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.  ผลิตบัณฑิตบัญชีที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะพึงประสงค์  
ตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ตามแผนวิชาชีพบัญชีและความ 
ต้องการนักวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นผูท้�าบญัชีรบัอนญุาต ผูต้รวจสอบ 
ภายใน นกัวิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าท่ีสรรพากร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท่ีปรึกษาการบัญชีและการเงิน นกัวิจยั 
นักวิชาการ
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความ  
รับผิดชอบสังคม ตลอดจนธ�ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 3. ผลิตบัณฑิตที่ ถึงพร้อมในทักษะวิชาชีพบัญชีทั้งการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและวางระบบบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานจริงโดยนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงาน
จริงได้ในหน่วยงานภาคธุรกิจผ่านวิสาหกิจศึกษา รวมทั้งได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง ผ่านศูนย์ปฏิบัติการทางบัญชีใน
โครงการวางแผนภาษีขั้นสูง (Pro-Tax Planning : PTP) และ
โครงการเสริมสร้างนกับัญชีเช่ียวชาญ (Pofessional Accountancy 
Academy : PAA)

แนวทางการศึกษาต่อและแนวการประกอบอาชีพ
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จะศึกษาต่อใน 
หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆได้ดังนี้
 1. ปริญญาโทและเอกทางการบัญชี ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ  
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 3. ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงูทางการบัญชี การสอบบัญชี 
การภาษีอากร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการตลาด การเงิน 
การประกันภัย เป็นต้น

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
    บัญชีบัณฑิต
 บช.บ.
 Bachelor of Accountancy
 B.Acc.
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โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี)

(132 หน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น (3)
AT 202 การภาษีอากร  (3)
AT 203 ทักษะการอ่านและเขียน (3)
  ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพบัญชี
AT 207 การจัดการการเงิน (3)
  ส�าหรับวิชาชีพบัญชี
EO 214 หลักเศรษฐศาสตร์ (3)
MG 201 หลักการตลาดและ (3)
  นวัตกรรมการตลาด
MS 201 องค์การและการจัดการ (3)
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล
ST 212 หลักสถิติและระเบียบ (3)
  วิธีวิจัยเบื้องต้น

AT 302  การบัญชีขั้นกลาง 1       (3)
AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2       (3)
AT 304  การบัญชีต้นทุน            (3)
AT 305 การบัญชีบริหาร           (3)
AT 306  การสอบบัญชีและ         (3)
        การให้ความเชื่อมั่น
AT 307  การบัญชีขั้นสูง 1         (3) 
AT 308  การบัญชีขั้นสูง 2          (3)
AT 310  การรายงานการเงิน (3)
  และการวิเคราะห์  
AT 311 การบัญชีภาษีอากร        (3)
AT 312  ระบบสารสนเทศทาง      (3)
       การบัญชี
AT 315  การก�ากับดูแล              (3)
        การควบคุมภายในและ
        การบริหารความเสี่ยง
AT 318  ทฤษฎีบัญชีและกฎหมาย  (3)
        เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
AT 420  สัมมนาบัญชีการเงิน       (3)
เลือกเพื่อให้ครบ 6 หน่วยกิต
AT 320 ทักษะการอ่านภาษา        (3)
       องักฤษส�าหรับวิชาชีพบัญชีข้ันสงู 
AT 401  หัวข้อพิเศษทางการบัญชี  (3)
AT 402  การค้นคว้าอิสระทาง       (3)
        การบัญชี
AT 410  สหกิจศึกษาทางการบัญชี  (6)
AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี    (3)
AT 412  การปฏิบัติการทาง     (3)
        ภาษีอากร 
AT 413 การปฏิบัติการทางการ     (3)
        สอบบัญชี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในแผน
วิชาชีพที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร และ/หรือ 
เลือกรายวิชาตามแผนวิชาชีพอื่น รวมเป็น 
15 หน่วยกิต และ/หรือ เลือกเรียนในกลุ่ม
วิชาเอก/โท ท่ีเปิดสอนต่างหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมเป็น 15 
หน่วยกิต
แผนวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค
ในวิชาชีพบัญชี
AT 414 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (6)
   ด้านการสอบบัญชี
AT 415 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (6)
   ด้านการท�าบัญชี
AT 416 การฝึกปฏิบัติงานการ  (6)
   ตรวจสอบภายใน 
แผนวิชาชีพทางด้านการบัญชีการเงิน
AT 330 มาตรฐานการรายงานทาง  (3)
   การเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องกับ 
   ธุรกิจระหว่างประเทศ
AT 331 การบัญชีมูลค่ายุติธรรมและ  (3)
   แบบจ�าลองการวัดมูลค่า
AT 383 การจัดท�ารายงานเชิง  (3)
   บูรณาการ
แผนวิชาชีพด้านการสอบบัญชี
AT 340 การสอบบัญชีในระบบ  (3)
   ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
AT 341 นิติบัญชีศาสตร์  (3)
AT 426 สัมมนาการสอบบัญชีและ  (3)
   การให้ความเชื่อมั่น 
แผนวิชาชีพด้านบัญชีภาษีอากร
AT 350 การวางแผนภาษีอากรเชิง  (3)
   กลยุทธ์
AT 351 การวางแผนภาษีอากร  (3)
   ส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
AT 422 สัมมนาปัญหาภาษีอากร  (3)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี)

(132 หน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกเลือกหรอืวชิาโท 15 หน่วยกติ

กลุ่มวิชาบัญชีดิจิทัล (อัตลักษณ์) 
12 หน่วยกิต

AT 206 การปฏิบัติการทางบัญชี  (3)
  และภาษีอากรด้วยโปรแกรม  
  ส�าเร็จรูปทางบัญชี          
AT 316 การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี    (3)
AT 317  การวางระบบบัญชีด้วย (3)
  เทคโนโลยีสมัยใหม่            
AT 319 ระบบการจดัการทรัพยากรองค์กร (3)

วิชาโท 15 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตร/ต่างคณะ
AT 302 การบัญชีขั้นกลาง 1  (3)
AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2  (3)
AT 304 การบัญชีต้นทุน  (3)
AT 307 การบัญชีขั้นสูง 1  (3)
AT 308 การบัญชีขั้นสูง 2  (3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่วิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก
เสรีได้

แผนวิชาชีพด้านการวางระบบและเทคโนโลยี
การบัญชี
AT 363 เครื่องมือทางดิจิทัล  (3)
   ส�าหรับงานท�าบัญชี
AT 364 เครื่องมือทางดิจิทัล  (3) 
   ส�าหรับงานสอบบัญชี
AT 365 เครื่องมือทางดิจิทัล  (3)
   ส�าหรับงานตรวจสอบ
   และควบคุมภายใน
แผนวิชาชีพทางด ้านการตรวจสอบและ 
ควบคุมภายใน
AT 370 การตรวจสอบและควบคุม  (3) 
   ระบบสารสนเทศ
AT 371 การบริหารความเสี่ยงเชิง      (3)
        บูรณาการ       
AT 424 สัมมนาการตรวจสอบและ     (3)
        ควบคุมภายใน 
แผนวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร
AT 380 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  (3)
AT 381 ระบบการควบคุมทางการ     (3)
        บริหาร          
AT 382 การบัญชีเพื่อวิสาหกิจชุมชน   (3)
AT 425 สัมมนาการบัญชีเพื่อการ      (3)
       บริหาร            
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 201 การบัญชีขั้นต้น 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด 3
MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 3
  วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 202 การภาษีอากร  3
AT 206 การปฏิบัติการทางบัญชีและภาษีอากร 3
  ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางบัญชี
AT 207 การจัดการการเงินส�าหรับวิชาชีพบัญชี 3
EO 214 หลักเศรษฐศาสตร์ 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 302 การบัญชีขั้นกลาง 1 3
AT 318 ทฤษฎีบัญชีและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
MA 304 การบัญชีต้นทุน 3
ST 212 หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 203 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3
  ส�าหรับวิชาชีพบัญชี
AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2 3
AT 315 การก�ากับดูแล การควบคุมภายในและ 3 
  การบริหารความเสี่ยง
AT 316 การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
  วิชาเลือกเสรี 3

 



หลักสูตรการบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี(CIBA)

73 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

 
ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 305 การบัญชีบริหาร 3
AT 307  การบัญชีขั้นสูง 1 3
AT 310 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3
AT 312  ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 3
AT 317 การวางระบบบัญชีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3
AT 420 สัมมนาบัญชีการเงิน 3
 รายวิชาเอกเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3
AT 308 การบัญชีขั้นสูง 2 3
AT 311 การบัญชีภาษีอากร  3 
AT 319 ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร 3
  รายวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผน ก
AT 410 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6
 (ฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา)

  แผน ข
 เลือกจากวิชาเอกเลือกจากแผนวิชาชีพอื่น  6
 2 รายวิชา (ไม่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่)   
 แผน ค
 เลือกจากวิชาเอกเลือกจากแผนวิชาชีพ 6
 ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการสอบบัญชี 
 ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบและ
 เทคโนโลยีการบัญชี ด้านการตรวจสอบและ
 ควบคุมภายใน และด้านการบัญชีบริหาร
 2 รายวิชา (ไม่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 แผน ก และ แผน ข
 เลือกจากวิชาเอกเลือก (แผนวิชาชีพ 6
 ด้านการปฏิบ้ัติงานเชิงเทคนิคในวิชาชีพบัญชี 
 ฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา)
 (ฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา) 

 แผน ค
 เลือกจากวิชาเอกเลือกจากแผนวิชาชีพ 6
 ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการสอบบัญชี 
 ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบและ
 เทคโนโลยีการบัญชี ด้านการตรวจสอบและ
 ควบคุมภายใน และด้านการบัญชีบริหาร
 2 รายวิชา (ไม่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
Technology Program

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  
เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบัญชี โดยหลักสูตรน้ีเปิดสอนในสาขาวิชาระบบ 
สารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเชี่ยวชาญ 
ดา้นระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
การประยุกต์ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการดำาเนินธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสามารถแก้ไขปัญหา 
การดำาเนินธุรกิจภายใต้บริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
และเป็นการเพิม่โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรูแ้ละศาสตรท์างระบบ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
 
      
   

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล)
 ทล.บ (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล)
 Bachelor of Technology Program in Information 
  System for Digital Business
 B.Tech. (Information Systems for Digital Business)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล รวม 126 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 3
  และนวัตกรรม 
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม 3
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน 
                                      
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต
BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3
  ยุคประเทศไทย 4.0 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
9 หน่วยกิต  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์  3
  และ IoTs  
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ   3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต                       
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
                

DB 201 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ 3
  การคำานวณ
DB 202 คณิตศาสตร์สำาหรับ 3
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
DB 203 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในยุคดิจิทัล                               
DB 204 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐาน 3
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             
DB 205 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  และระบบสารสนเทศ
  สำาหรับองค์กรธุรกิจ   
DB 206 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 2
  สารสนเทศและระบบ
  สารสนเทศสาหรับองค์กรธุรกิจ
DB 207 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 3
  ในธุรกิจและการพัฒนา
  บุคลากรด้านเทคโนโลยี
DB 208 การเขียนโปรแกรม 1
  สำาหรับธุรกิจ 1
DB 209 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  สาหรับธุรกิจ 1
DB 210 ความมั่นคงด้านระบบ 1
  สารสนเทศทางธุรกิจ
DB 211 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เพื่อความมั่นคงด้านระบบ
  สารสนเทศทางธุรกิจ
DB 212 การจัดการอุตสาหกรรม 3
  และโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล
DB 213 การวิจัยด้านเทคโนโลยี 3
  สารสนเทศ

DB 301 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 1
  บนมือถือ
DB 401 ปฏิบัติการการพัฒนา 2
  แอปพลิเคชั่นบนมือถือ
DB 302 การออกแบบเครือข่าย 1
  คอมพิวเตอร์และระบบ
  สารสนเทศทางธุรกิจ
DB 402 ปฏิบัติการออกแบบเครือข่าย 2
  คอมพิวเตอร์และระบบ
  สารสนเทศทางธุรกิจ 
DB 303 การเขียนโปรแกรมสำาหรับ 1
  ธุรกิจ 2
DB 403 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  สำาหรับธุรกิจ 2
DB 304 การจัดการฐานข้อมูลทาง 1
  ธุรกิจ
DB 404 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  สำาหรบัจดัการฐานข้อมลูทางธรุกิจ
DB 305 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 1
  และธุรกิจอัจฉริยะ
DB 405 ปฏิบัติการจัดการข้อมูล 2
  ขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ
DB 306 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ 1
  และการวิเคราะห์ข้อมูล
DB 406 ปฏิบัติการสร้างสื่อสังคม 2
  ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล
DB 307 เทคโนโลยีทางการเงิน 1
  และบลอ็กเชนสำาหรบัธรุกิจดจิทัิล
DB 407 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เทคโนโลยีทางการเงิน
  และบลอ็กเชนสำาหรบัธรุกิจดจิทัิล
DB 308 เทคโนโลยีความเป็นจริง 1
DB 408 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เทคโนโลยีความเป็นจริง 
DB 309 ปัญญาประดิษฐ์ 1
  และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
  สำาหรับธุรกิจดิจิทัล 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามท่ี 
กำาหนดให้ครบ 15 หนว่ยกิต หรอืเลอืกเรียน
กลุ่มวิชาเอก หรือวิชาเลือกจากสาขาของ
วิทยาลยั หรอืเลอืกเรยีนรายวิชาโทต่างสาขา 
วิชาของวิทยาลัย หรือต่างวิทยาลัย หรือ
ต่างคณะ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ตามที่กาหนดให้ครบ 15 หน่วยกิต ดังนี้
DB 313 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1
  และการใช้งาน 
DB 413 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เพื่อการประมวลผล
  แบบกลุ่มเมฆและการใช้งาน 
DB 314 เทคโนโลยีเซอร์วิส  1
DB 414 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เพื่อเทคโนโลยีเซอร์วิส 
DB 315 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 1
DB 415 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  ทางธุรกิจ 
DB 316 การพัฒนาโปรแกรม 1
  บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
  ของสรรพสิ่ง 
DB 416 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม 2
  บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
  ของสรรพสิ่ง
DB 317 การจัดการโครงการ 1
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DB 417 ปฏิบัติการจัดการโครงการ 2
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล รวม 126 หน่วยกิต

DB 409 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  สำาหรับปัญญาประดิษฐ์
  และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
  สำาหรับธุรกิจดิจิทัล
DB 310 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำาหรับ 3
  ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
DB 451 โครงงานทางธุรกิจด้านระบบ 3
  สารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 1
DB 452 โครงงานทางธุรกิจด้านระบบ 3
  สารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 2
 เลือก 1 วิชา 9 หน่วยกิต
DB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9 
 หรือ เลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต
DB 311 นวัตกรรมระบบสารสนเทศ 3
  และการเปลี่ยนผ่าน      
DB 312 การวางแผนยุทธศาสตร์ 3
  และการจัดการโครงการ     
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
DB 410 การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 3

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชา 
ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีวิทยาลัยอนุมัติ 
ให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

กลุ่มวิชาโทสำาหรับนักศึกษาต่างสาขา หรือ
ต่างวิทยาลัย หรือต่างคณะ นักศึกษาเลือก
เรียนรายวิชาที่กำาหนดให้ครบ 15 หน่วยกิต
DB 203 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในยุคดิจิทัล 
DB 204 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐาน 3
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
DB 301 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 1
  บนมือถือ         
DB 401  ปฏิบัติการการพัฒนา 2
  แอปพลิเคชั่นบนมือถือ         
DB 306 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ 1
  และการวิเคราะห์ข้อมูล     
DB 406 ปฏิบัติการสร้างสื่อสังคม 2
  ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล  
DB 308 เทคโนโลยีความเป็นจริง 1 
DB 408  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2
  เทคโนโลยีความเป็นจริง    



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี(CIBA)

77 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3
DB 202 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3
DB 203 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3
    สารสนเทศในยุคดิจิทัล
DB 208 การเขียนโปรแกรมสำาหรับธุรกิจ 1  1
DB 209 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสาหรับธุรกิจ 1 2
DB 212 การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 3

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs 3 
DB 204 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 3
   และเทคโนโลยี                          
DB 205 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 1
   สำาหรับองค์กรธุรกิจ                                
DB 206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ 2
   สารสนเทศสาหรับองค์กรธุรกิจ
DB 210 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
DB 211 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อความมั่นคง 2
   ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DB 201 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการคำานวณ 3
DB 207  การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจและการพัฒนา 3
   บุคลากรด้านเทคโนโลยี
DB 301 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 1
DB 401 ปฏิบัติการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 2
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC  3
   และจีน
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DB 213 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
DB 302 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 1
   สารสนเทศทางธุรกิจ
DB 303 การเขียนโปรแกรมสำาหรับธุรกิจ 2             1                          
DB 304 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 1
DB 402 ปฏิบัติการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
   และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
DB 403 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำาหรับธุรกิจ 2 2
DB 404 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำาหรับจัดการฐานข้อมูล 2
   ทางธุรกิจ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3
   วิชาเลือกเสรี  3

แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DB 306 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล 1
DB 310 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ 3
    ในธุรกิจดิจิทัล
DB 406 ปฏิบัติการสร้างสื่อสังคมออนไลน์และ 2 
    การวิเคราะห์ข้อมูล
DB 451 โครงงานทางธุรกิจด้านระบบสารสนเทศ  3
    ธุรกิจดิจิทัล 1 

    วิชาเลือก/วิชาโท 2 รายวิชา 6
    วิชาเลือกเสรี    3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล  3
DB 305 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ 1
DB 405 ปฏิบัติการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ 2
DB 307 เทคโนโลยีทางการเงินและบล็อกเชน 1
   สำาหรับธุรกิจดิจิทัล
DB 407 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีทางการเงิน 2
   และบล็อกเชนสำาหรับธุรกิจดิจิทัล
DB 308 เทคโนโลยีความเป็นจริง 1
DB 408 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีความเป็นจริง 2
DB 309 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 1
   สำาหรับธุรกิจดิจิทัล
DB 409 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำาหรับปัญญาประดิษฐ ์ 2
   และเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำาหรับธุรกิจดิจิทัล
DB 452  โครงงานทางธุรกิจด้านระบบสารสนเทศธุรกิจ 3  
   ดิจิทัล 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  9                                                                  
    หรือ 3 รายวิชา
DB 410 การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  3                                
DB 311 นวัตกรรมระบบสารสนเทศและการเปลี่ยนผ่าน  3
DB 312 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการโครงการ 3
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   วิชาเลือก/วิชาโท 3 รายวิชา 9

    

แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
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 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
รวมความเช่ียวชาญและความแข็งแกร่งของผู้ทรงคุณวุฒิและ 
คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพือ่สรา้งบคุลากรท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญด้าน 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมในระดับมาตรฐานสากล พร้อมเพิม่ขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันและเรียนรู้ต่อยอดไดด้้วยตนเอง รองรบัการ 
พัฒนาประเทศท่ีจะก้าวสู่Thailand 4.0 ซ่ึงเน้นการใช้นวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมไปพร้อมกัน

วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
 (Information Technology and Data Science : ITDS)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา 
 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering : CE)
 2. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Management and 
Logistics Engineering : MLE)
 3. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (Robotics  and Automation 
Engineering : RE) 
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล หลักสูตร
ได้ควบรวมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นแนวโน้มท่ีจะกำาหนดเทคโนโลยี
ในอนาคตเข้ากับความรู้ที่จำาเป็นในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ 
ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เป็นต้น 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการเรียนการสอน 
ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะและความเช่ียวชาญ 
ดา้นวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปการณ์อัจฉริยะระบบ 
ปัญญาประดษิฐแ์ละระบบอตัโนมติั ศึกษาและพฒันาทกัษะการพฒันา 
ระบบสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการบริหาร
โครงการ
 สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการและโลจสิตกิส ์พฒันาวิศวกร 
ทีม่คีวามสามารถบริหารจดัการการดำาเนนิงานของธุรกิจในรปูแบบตา่งๆ 
ทัง้ในสว่นการผลติการบรกิาร รวมไปถึงการบรหิารจดัการด้านระบบ 
โลจิสติกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่นการวางแผนการผลิต การจัดการ 
สินค้าคงคลัง และคลังสินค้า การลดต้นทุนและลดความสูญเสีย 
ในการผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า รวมไปถึงเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิผลติบุคลากร
เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ สำาหรับขับเคลื่อน  
Thailand 4.0 เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทำางานร่วมกับ 
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน ร่วม
วิเคราะห์และแก้ปัญหาไปด้วยกัน ทำาให้มีความรู้ ทักษะ และความ
มั่นใจ พร้อมทำางานได้ทันทีเมื่อสำาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหามีทั้ง
ด้านโครงสร้าง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและกระบวนการ
ในโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)
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แนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
 ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ 
วิศวกรรม ทัง้ในกลุม่สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุม่สาขาวิชา 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาที่ 
เก่ียวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ 
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
และระบบอตัโนมตัติลอดจนการสรา้งสือ่ดิจทิลัและสาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง
 สำาหรบัแนวทางดา้นการประกอบอาชีพ ทกุสาขาวิชาจำาเป็นสำาหรบั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีความสำาคัญต่อการแข่งขันและเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในภาคธรุกิจและภาคราชการ เป็นกำาลงัขับเคลือ่นประเทศ 
ตามแนวทางการพฒันาก้าวสู ่Thailand 4.0 จงึเปน็ทีต่อ้งการของตลาด 
แรงงาน ปัจจุบันมีวิชาชีพหลากหลายเป็นจำานวนมากรองรับบัณฑิต 
ในสาขาวิชาต่างๆของวิทยาลัย 

 ตำาแหน่งงานสำาหรับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิทยาการข้อมูล เช่น นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล 

นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะ

ทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล เป็นต้น   

 ตำาแหนง่งานสำาหรบับณัฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

เช่น เว็บ โมบาย โปรแกรมเมอร์นกัวิเคราะห์ระบบ วิศวกรซอฟต์แวร์ 

วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ดูแลฐานข้อมูล ผู้วางระบบคอมพิวเตอร์  

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 ตำาแหนง่งานสำาหรบับัณฑิตในสาขาวิชาวศิวกรรมการจดัการและ 

โลจิสติกส์ เช่น วิศวกรการออกแบบระบบงานโลจิสติกส์ วิศวกร 

ทีป่รึกษาด้านการจดัการ ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการ 

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า วิศวกรออกแบบและวางแผน 

ทรัพยากรขององค์กร (ERP) ธุรกิจส่วนตัวด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

 ตำาแหน่งงานสำาหรับบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ เช่น นักพัฒนาหุ่่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

ทั้งหุ่นยนต์บริการและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Sale Engineer  

ดา้นระบบอตัโนมตั ิผูว้างแผนและควบคุมกระบวนการผลติอตัโนมติั 

Automation System Engineer เป็นต้น 

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
   วิทยาการข้อมูล)     
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล) 
  Bachelor of Science (Information Technology  
   and Data Science)
  B.Sc. (Information Technology and Data Science) 
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
  B.Eng. (Computer Engineering)  

 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ
   และโลจิสติกส์)    
  วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
  Bachelor of Engineering (Management and
   Logistics Engineering)
  B.Eng. (Management and Logistics Engineering)
 
 4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
     อัตโนมัติ) 
  วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
  Bachelor of Engineering (Robotics 
     and Automation Engineering)
  B.Eng. (Robotics and Automation Engineering)
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 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (132 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

IT 350 การประยุกต์ใช้ (3)
  ปัญญาประดิษฐ์ 
IT 357 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล (3)
  เบื้องต้น 
IT 358 โครงสร้างข้อมูล (3)
IT 359 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (3)
  และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
IT 367 การประมวลผลข้อมูล (3)
  ขนาดใหญ่  
IT 371 การเรียนรู้ของเครื่อง   (3)
IT 372 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (3)
  กับคอมพิวเตอร์และการออกแบบ 
  ประสบการณ์ผู้ใช้ 
IT 373  การวิเคราะห์และออกแบบ (3)
  ระบบสารสนเทศ 
IT 374 การพัฒนาระบบงาน (3)
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่     
IT 375 การออกแบบและพัฒนา (3)
  ระบบงานเพื่อให้บริการ                                                                                   
IT 376 การพัฒนาเว็บฟรอนต์เอ็น (3)
IT 389 การแสดงข้อมูลเชิงทรรศนะ  (3)                
IT 400 การฝึกวิชาชีพ        (3)
IT 430 โครงงานระบบสารสนเทศ (6)
  เพื่อการจัดการ  
IT 433 โครงงาน 1  (3)
IT 434 โครงงาน 2  (3)

เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกจากกลุ่ม
วิชาเลอืกของวิทยาลยันวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตรไ์มน่อ้ยกวา่ 15 หนว่ยกิต 
หรือเลือกเรียนทั้ง 15 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโท
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาอื่น
ในคณะ หรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
IT 322  การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (3)
  เบื้องต้น  
IT 344  การบริหารระบบฐานข้อมูล (3)
  และการประยุกต์ใช้ 
IT 352  การปรับปรุงกระบวนการ (3)
  ทางซอฟต์แวร์ 
IT 354  การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์     (3)         
IT 356  การประมวลผลภาพ (3)
IT 360  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   (3)
IT 361  เทคโนโลยีเว็บและ (3) 
  การเขียนโปรแกรม 
IT 362  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (3)
     บนเว็บขั้นสูง  
IT 363  เทคโนโลยีความมั่นคงและ (3)
  ระบบรักษาความปลอดภัย 
IT 364  การออกแบบเครือข่าย (3) 
  คอมพิวเตอร์และการจัดการ   
IT 366 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม (3)
IT 368 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (3)
IT 370 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  ระบบค้นคืนสารสนเทศและ  
  โปรแกรมการค้นหา 
IT 377  การออกแบบส่วนต่อประสาน (3)
  ผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ 
IT 378 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (3)
IT 379 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (3)
IT 380 ตารางคำานวณขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ (3)
IT 382 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3)
IT 383 การประกอบธุรกิจออนไลน์ (3)

IT 238 ระบบฐานข้อมูล (3)
IT 240 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3)
IT 243 ทักษะภาษาอังกฤษด้าน  (3)
  การสื่อสารสำาหรับ
  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
IT 244  วิทยาการข้อมูลและ (3)
  ความฉลาดทางธุรกิจเบ้ืองต้น                                           
IT 262  เทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
  เพื่องานนวัตกรรม 
IT 263  คณิตศาสตร์สำาหรับ (3)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT 264  หลักสถิติและความน่าจะเป็น (3)
IT 265 กระบวนการทางธุรกิจ (3)
IT 266  แนวคิดและหลักการ (3)
  ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
IT 267  การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ (3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ (3)
  นวัตกรรม  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
GE 123 ไทยศึกษา (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC 
  และจีน 
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 136  จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ (3)
  คุณภาพชีวิต 
GE 138  การศึกษาเพื่อการสร้าง (3)
  พลเมือง 
GE 147  จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน   (3)
PA 101  คุณภาพชีวิตตาม (3)
  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9 หน่วยกิต
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ (3) 
  และ IoTs 
CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  เทคโนโลยีเสมือนจริงและ  
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
CE 100  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์ 
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่วิทยาลัยอนุมัติ
ให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (132 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2  
 

IT 384 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต (3)
       และสื่อทางสังคม 
IT 385 หลักสำาคัญของการพัฒนา (3)
  เทคสตาร์ตอัพ 
IT 386  การเขียนโปรแกรม (3)
  เชิงกระบวนการ 
IT 387  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (3)
  ด้วย .NET Framework 
IT 388  ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (3)
  บนเว็บ 
IT 391  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ (3)
  อัตโนมัติ          
IT 401  หัวข้อปัจจุบันทางด้าน (3)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT 402 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ (3)
  การวิเคราะห์ธุรกิจ 
IT 410  สหกิจศึกษา (6)
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
IT 262 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนวัตกรรม 3
IT 263 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
IT  266 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 240 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3
IT 359 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3
   คอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ
IT 267  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
LA 130 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3
SC 106 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
   เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  
   (CT101/CT102/CE100)

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT  238 ระบบฐานข้อมูล   3 
IT  264 หลักสถิติและความน่าจะเป็น 3
IT  358 โครงสร้างข้อมูล  3
IT  376 การพัฒนาเว็บฟรอนต์เอ็น 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (GE172/GE173)  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT  265 กระบวนการทางธุรกิจ  3 
IT  372 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 
   และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
IT  373 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 
IT  375 การออกแบบและพัฒนาระบบงานเพื่อให้บริการ 3 
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 243 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร 3
   สำาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT 244 วิทยาการข้อมูลและความฉลาดทางธุรกิจเบื้องต้น 3
IT 350 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 3
IT 371 การเรียนรู้ของเครื่อง  3
IT 374 การพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
   วิชาเลือก  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
IT 357 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น 3
IT 367 การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 3
IT 389 การแสดงข้อมูลเชิงทรรศนะ 3
IT 430 โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคม (BA103/BA104/EO100) 3
  วิชาเลือก  3
  

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 433 โครงงาน 1 3
 วิชาเลือก  2 วิชา 6
 วิชาเลือกเสรี   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
IT 434 โครงงาน 2   3 
 วิชาเลือก  3
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 410 สหกิจศึกษา (เป็นวิชาเลือก)  6 
IT 433 โครงงาน 1  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
IT 434 โครงงาน 2  3  
 วิชาเลือก  3  
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา   6
  

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 สำาหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 400 การฝึกวิชาชีพ  3
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
46 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (127 หน่วยกิต) 

CE 101 ทักษะเบื้องต้น (3)
  สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
CE 201 หลักการเขียนโปรแกรม (3)
  คอมพิวเตอร์
CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (3)
CE 216 หลักการเขียนโปรแกรม (3)
  เชิงวัตถุ          
CE 227 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3)
  สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE 228 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (1)
  และอิเล็กทรอนิกส์
     สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม (1)
  คอมพิวเตอร์
CE 498 โครงงานวิศวกรรม (1)
  คอมพิวเตอร์ 1
CE 499 โครงงานวิศวกรรม (3)
  คอมพิวเตอร์ 2
PE 107 ความน่าจะเป็น (3)
  และสถิติวิศวกรรม 
PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม (3)
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (3)

วิชาทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(3 หน่วยกิต)
CE 401 การฝึกงานทางวิศวกรรม (-)
   คอมพิวเตอร์                                       
LW 391 กฎหมายและจรรยาบรรณ (3)
   ทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาทางฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  
(11 หน่วยกิต)
CE 221 วงจรดิจิทัล (3)
   สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
CE 222  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (1)
   สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม (3)
   คอมพิวเตอร์ 
CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์ (3)
   และการเชื่อมต่อ       
CE 329 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ (1)
   และการเชื่อมต่อ
วิชาทางโปรแกรมและซอฟต์แวร์  
(19 หน่วยกิต)
CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (3)    
CE 334 การโปรแกรมระบบและระบบ (3)
   ปฏิบัติการ 
CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3)                      
CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  (3)  
CE 356 ปฏิบัติการการออกแบบ (1)
   ระบบฐานข้อมูล
CE 306 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (3)
CE 308 โปรแกรมประยุกต์ (3)
   บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิชาทางระบบสื่อสารและโครงข่าย
คอมพิวเตอร์ (13 หน่วยกิต)
CE 274 การสื่อสารข้อมูล (3)
CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (3)  
CE 377 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1)
CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (3)
CE 379  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (3) 
   ของอุปกรณ์อัจฉริยะ

 

สหกิจศึกษาและสารนิพนธ์
CE 410 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรม (6)
  คอมพิวเตอร์ 
CE 403 สารนิพนธ์ (3)
วิชาทางซอฟต์แวร์
CE 302 หัวข้อขั้นสูงด้านระบบ (3)
  ฐานข้อมูล
CE 310 การทำาเหมืองข้อมูล        (3)                                                                                         
CE 312 สถาปัตยกรรม (3)
  เชิงการให้บริการ                  
CE 342 การสื่อสารระหว่าง (3)
  คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้      
CE 382 คอมพิวเตอร์กราฟิก (3) 
CE 383 คอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูง (3) 
CE 392 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม (3)
  คอมพิวเตอร์        
CE 394 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรม (3)
  คอมพิวเตอร์
CE 450 การจัดการโครงการ        (3)
วิชาทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
CE 315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3)
  ชั้นสูง              
CE 316 วิศวกรรมระบบฝังตัว  (3) 
CE 317 การประมวลผลแบบขนาน   (3) 
CE 319 ระบบปฏิบัติการเวลาจริง  (3) 
CE 320 เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย   (3)  
CE 368 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม (3)
  ระบบคอมพิวเตอร์
วิชาทางวิศวกรรมโครงข่ายสารสนเทศ
CE 324 การออกแบบและจัดการ (3)
  เครือข่าย 
CE 330 เครือข่ายไร้สาย (3)
CE 452 ความมั่นคงในเครือข่าย (3)
  คอมพิวเตอร์              
CE 455 การโปรแกรมเครือข่าย (3)

  

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
GE 123 ไทยศึกษา (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (3) 
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน (3) 
  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
30 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
46 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (127 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ี 
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศท่ีคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก 
เสรีได้

CE 332 การสื่อสารและการคำานวณ (3)
  แบบเคลื่อนที่    
CE 335 เทคโนโลยีเครือข่าย (3)
  คอมพิวเตอร์                 
CE 339 หัวข้อขั้นสูงด้านการสื่อสาร (3)
  ข้อมูล              
CE 340 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม (3)
  เครือข่ายสารสนเทศ
CE 359 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ (3)
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์           
วิชาทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
 และระบบอัตโนมัติ
CE 343 การรู้จำารูปแบบ (3)
  และการวิเคราะห์            
CE 344 วิศวกรรมหุ่นยนต์   (3)   
CE 345 การประมวลผลสัญญาณภาพ (3)
  ดิจิทัล            
CE 349 โครงข่ายประสาทเทียม (3)
  และตรรกศาสตร์คลุมเครือ  
CE 365 หัวข้อขั้นสูงด้านปัญญา (3)
  ประดิษฐ์                
CE 353 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม (3)
  ระบบควบคุมหุ่นยนต์
CE 358 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    (3)  

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA  130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 101 ทักษะเบื้องต้นสำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
GE 170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0   3
GE 171 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม          3
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
CE 221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3
CE 222 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม 1
 คอมพิวเตอร์
PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม                      3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3
CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3
CE 327  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
LA 131  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1              3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
       

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
CE 227 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ 3
         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE 228 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ 1
         อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE 274  การสื่อสารข้อมูล                      3
CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3
CE 329 ปฎิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์              1
  และการเชื่อมต่อ
CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3
LA 132  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (11 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 401 การฝึกงานทางวิศวกรรม   - 
CE 498*  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (1)*

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (17 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (22 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CE 306  โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
CE 308 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่      3
CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  3
CE 356 ปฎิบัติการการออกแบบ ระบบฐานข้อมูล 1
CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3
CE 377 ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์           1
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
CE 334 การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ 3
CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3
CE 379 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์อัจฉริยะ 3
CE 395 ปฎิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1
PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา   6
 (Capstone)
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 วิชา 6 
  หรือ
CE 410* สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6                      
   
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 391 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง 3  
            วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ               
 วิชาเฉพาะเลือก 3                                      
CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1       1
CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  (3)*
 วิชาเลือกเสรี 3

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

*สำาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
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 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (128 หน่วยกิต) 

 

MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (3)
ML 101 วิสัยทัศน์ในวิชาชีพวิศวกรรม (1)
ML 401 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ (1)
  และโลจิสติกส์ 1
ML 402 โครงงานวิศวกรรม (3)
  การจัดการและโลจิสติกส์ 2
ML 403 การฝกึงานทางวศิวกรรม     (3)
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม (3)
PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (3)
  เชิงวิศวกรรม
PE 104 หลักการทำาโปรแกรม (3)
  คอมพิวเตอร์
PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (2)
PE 107 ความน่าจะเป็น (3)
  และสถิติวิศวกรรม
PE 108 เขียนแบบวิศวกรรม (3)
PE 109 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   (3)
PE 110 การจัดการดำาเนินงาน (3)
  เบื้องต้น
 

ML 201 การจัดการโลจิสติกส์ (3)
   และโซ่อุปทาน
ML 202 การบริหารสินค้าคงคลัง (3)
   และออกแบบคลังสินค้า 
ML 203 การขนส่งและการกระจาย (3)
   สินค้า
ML 204 การบริหารโครงการวิศวกรรม (3 ) 
ML 205 การวางแผนทรัพยากรองค์กร (3)
   และกระบวนการทางธุรกิจ                             
ML 206 การควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร (3)
ML 208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ (1)
   และโลจิสติกส์
ML 209 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ (3) 
   โลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร
ML 210 กรรมวิธีการผลิต (3)
ML 211 การศึกษาความเป็นไปได้ (3)
   ของโครงการ
ML 212 การวิจัยการดำาเนินงาน (3)
ML 213 การศึกษาการทำางาน (3)
ML 214 การวางแผนและควบคุม (3)
   การผลิต
ML 304 การบริหารการจัดซื้อ (3)
   และการออกแบบ

 

เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกต่อไปนี้ 
ให้ครบ 18 หน่วยกิต หรือเลือกเรียน 15 
หน่วยกิตและเลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
หรอืกลุม่วชิาอืน่ๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
เพิ่มได้อีก 3 หน่วยกิต
ML 301 การขนถ่ายวัสดุ (3)
  และบรรจุภัณฑ์
ML 302 โลจิสติกส์และการผลิตแบบ (3)
  กระบวนการ
ML 303 การบริหารแบบลีน (3)
ML 305 การขนส่งต่อเนื่อง  (3)
  หลายรูปแบบ
ML 306 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) 
ML 307 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (3)
ML 308 การบริหารความสัมพันธ์ (3)
  ลูกค้า
ML 309 การผลิตและโลจิสติกส์ (3)
  ในอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ML 310 การผลิตแบบอัตโนมัติ (3)
ML 311 การประหยัดพลังงาน (3)
  เพื่อลดต้นทุน
ML 312 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรม (3)
  การจัดการและโลจิสติกส์ 
ML 313 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรม (3)
  การจัดการและโลจิสติกส์ 
PE 112 วัสดุวิศวกรรม (3)
PE 113 กลลศาสตร์วิศวกรรม (3)
PE 301 วิศวกรรมความปลอดภัย (3)
PE 302 วิศวกรรมซ่อมบำารุง (3)
ML 404 สหกิจศึกษา (6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (3) 
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน (3) 
  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิขา ดังต่อไปนี้
ML 011 โลจิสติกส์พื้นฐาน 3
ML 012 การบริหารงานวิศวกรรม 3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
34 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
40 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (20 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ML 101 วิสัยทัศน์ในวิชาชีพวิศวกรรม 1
PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม 3
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ML 201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3
PE 104 หลักการทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3
PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2
PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (16 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3
ML 210 กรรมวิธีการผลิต 3
ML 213 การศึกษาการทำางาน 3
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม 3
PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติทางวิศวกรรม 3
PE 110 การจัดการการดำาเนินงานเบื้องต้น 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
ML 202 การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้า 3
ML 203 การขนส่งและการกระจายสินค้า  3
ML 204 การบริหารโครงการวิศวกรรม 3
ML 205 การวางแผนทรัพยากรองค์กรและกระบวนการ 3
 ทางธุรกิจ 
ML 208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ML 206 การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3
ML 209 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3
 และพิธีการศุลกากร
ML 304 การบริหารการจัดซื้อและการออกแบบโครงการ 3
PE 109 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3
 วิชาเฉพาะเลือก   3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ML 403 การฝึกงานทางวิศวกรรม 300 ชม.  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
ML 212 การวิจัยดำาเนินงาน  3
ML 214 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
ML 211 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3
ML 401 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 1
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา  6
 (Capstone)
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
ML 404 สหกิจศึกษา   
         หรือ   6
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ML 402 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2  3 
 วิชาเฉพาะเลือก  3
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

}
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
32 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเฉพาะ
46 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (129 หน่วยกิต) 

เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี ้หรอื เลอืกจากกลุม่ 
วิชาเฉพาะเลือกของวิทยาลัยนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
15 หนว่ยกิต หรอื เลอืกเรยีนท้ัง 15 หนว่ยกิต 
ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปิดสอน 
ในคณะ/วิทยาลัยอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย์
สหกิจศึกษา
RE 410 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรม (6)
  หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ
กลุ่มวชิาดา้นระบบไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์
PE 107 ความน่าจะเป็น (3) 
  และสถิติวิศวกรรม
RE 351 การออกแบบแผ่นวงจรไฟฟ้า (3)
RE 352 การออกแบบระบบไฟฟ้า (3)
RE 353 ระบบพลังงานสำาหรับหุ่นยนต ์(3)
RE 354 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้า (3)
  และอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มวิชาด้านระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์
RE 361 ปัญญาประดิษฐ์ (3)
  สำาหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์
  อัตโนมัติ
RE 362 ระบบสมองกลฝังตัวที่ทำางาน (3)
  แบบเวลาจริง
RE 363  การออกแบบส่วนติดต่อกับ (3)
  ผู้ใช้และรูปลักษณ์หุ่นยนต์
RE 364 การประมวลผล (3)
  และการวิเคราะห์ภาพ
RE 365 การทำาเหมืองข้อมูล (3)
RE 366 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม (3)
  และคอมพิวเตอร์
กลุม่วชิาดา้นระบบโครงสรา้งและเครือ่งกล
RE 371 การออกแบบเครื่องจักรกล (3)
RE 372 อุณหพลศาสตร์ (3)
  และกลศาสตร์ของไหล
RE 373 การออกแบบเครื่องมือ (3)
  จับยึดชิ้นงาน

MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (3)
MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (3)
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม (3)
PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (3)
  เชิงวิศวกรรม
PE 104 หลักการโปรแกรม (3)
  คอมพิวเตอร์ 
PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (2)
PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม (3)
PE 112 วัสดุวิศวกรรม (3)
PE 113 กลศาสตร์วิศวกรรม (3)
RE 311 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3)
  และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
RE 312 เซนเซอร์และแอ็คทูเอเตอร์ (3)

RE 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต ์ (1)
   และระบบอัตโนมัติ 1
RE 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์   (1)
   และระบบอัตโนมัติ 2
RE 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์   (1)
   และระบบอัตโนมัติ 3
RE 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์   (1)
   และระบบอัตโนมัติ 4
RE 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์   (1)
   และระบบอัตโนมัติ 5
RE 306 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์   (1)
   และระบบอัตโนมัติ 6
RE 313 เครื่องกลไฟฟ้า (3)
RE 321 วงจรดิจิทัลและไมโคร (3)
   คอนโทรเลอร์
RE 322 ระบบควบคุม (3)
RE 323 กล้องและเซนเซอร์ (3)
   สำาหรับงานอุตสาหกรรม
RE 324 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (3)
   ของอุปกรณ์อัจฉริยะ
RE 333 การออกแบบชิ้นส่วน (3)
   เครื่องจักรกล
RE 334 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3)
RE 341 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (3)
   และระบบแขนกล
RE 342 การบริหารโครงการ (3)
   ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์
   และระบบอัตโนมัติ
RE 343 กระบวนการผลิต (3)
RE 344 การออกแบบโรงงาน (3)
   และระบบอัตโนมัติ
RE 401 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์  (1)
   และระบบอัตโนมัติ 1

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ี
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชา 
เลือกเสรีได้

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
     เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 
หน่วยกิต
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (3)
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน (3)
     เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์  (3)
  และ IoTs
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
          และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
CE 100 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
32 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเฉพาะ
46 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (129 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ี
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชา 
เลือกเสรีได้

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2

RE 374 หัวข้อพิเศษทางระบบ (3)
  โครงสร้างและเครื่องกล
กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และระบบอุตสาหกรรม
RE 381  หุ่นยนต์อัตโนมัติ (3)
  แบบเคลื่อนที่ได้ 
RE 382 หุ่นยนต์สำาหรับงานบริการ (3)
RE 383 การทดสอบระบบหุ่นยนต์ (3)
RE 384 หัวข้อพิเศษทางระบบหุ่นยนต์ (3)
RE 385 หัวข้อพิเศษทางระบบ (3)
  อุตสาหกรรม
PE 301 วิศวกรรมความปลอดภัย (3)
PE 302 วิศวกรรมซ่อมบำารุง  (3)
 

RE 402 โครงงานวิศวกรรมหุน่ยนต์  (3)
   และระบบอัตโนมัติ 2
RE 403 การฝึกงานทางวิศวกรรม (3)
   หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ  
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม 3
PH 207 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3
RE 301  ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 130 ภาษาอังฤษพื้นฐาน  3
MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3
PE 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3
PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 
PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม 3
RE 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 1
RE 311 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (16 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 
MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3
RE 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3 1
RE 312 เซนเซอร์และแอ็คทูเอเตอร์ 3
RE 321 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 3
PE 112 วัสดุวิศวกรรม 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
RE 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4 1
RE 313 เครื่องกลไฟฟ้า  3
RE 322 ระบบควบคุม  3
RE 333  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3
PE 113 กลศาสตร์วิศวกรรม  3
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (10 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
RE 305  ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 5 1
RE 323  กล้องและเซนเซอร์สำาหรับงานอุตสาหกรรม 3
RE 334  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3
RE 341  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบแขนกล 3
RE 343  กระบวนการผลิต 3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
RE 306 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 6 1
RE 324 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์อัจฉริยะ 3
RE 342 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
 และระบบอัตโนมัติ 
RE 344 การออกแบบโรงงานและระบบอัตโนมัติ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6
 (Capstone) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
RE 402 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 3

RE 410 สหกิจศึกษา 
           หรือ 
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม 3
RE 401 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1 1
 วิชาเลือกเสรี 3
 วิชาเฉพาะเลือก 3

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
RE 403 การฝึกงานทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
 และระบบอัตโนมัติ (300 ชั่วโมง)

6}
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วิทยาลัยแพทย์บูรณาการ (CIM)

103 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative 

Medicine, CIM) รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 

ไดแ้ก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรูณาการสขุภาพและความงาม 

สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรการแพทย์ 

แผนไทยบัณฑิต  

 CIM มีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและการจัดการท่ีเข้มแข็ง 

เพื่อรองรับการขยายตัวของหลักสูตรในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 

ที่จะเปิดเพิ่มขึ้นในอนาคต

วตัถปุระสงคข์องหลักสตูรและแนวทางการประกอบอาชพี
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความ

งามแบบองค์รวม ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  

บัณฑิตจะสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้คำาปรึกษา หรือ

ประกอบอาชีพดา้นสขุภาพและความงามในสถานประกอบการต่างๆ 

เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพ คลินิกความงาม ศูนย์บริการ

ออกกำาลังกาย รวมไปถึงทำางานในโรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ หรือ

สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้

สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถบูรณาการองค์

ความรูแ้ละความสามารถด้านการประกอบอาหารชนดิต่างๆ การนำา

เสนออาหาร การบริการและการบริหารจัดการครัวและร้านอาหาร 

และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหาร โดยสามารถ

ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบอาหารในภัตตาคารหรือโรงแรม เป็น

ผู้ให้คำาแนะนำาด้านอาหารและสุขภาพในสถานพยาบาลหรือหน่วย

งานภาคเอกชน เป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

การบริการอาหารได้

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
 มุ่งผลิต “แพทย์แผนไทย” ที่มีความรู้ความชำานาญในศาสตร์ 

แพทย์ไทย ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย 

และการนวดไทย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ท้ังภาคทฤษฎี ฝึกทักษะ 

การปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็น 

แพทย์แผนไทยทีม่คุีณภาพ สามารถวินจิฉยัโรคตามกรรมวิธกีารแพทย์ 

แผนไทย ผลิตยาไทย บำาบัดและเสริมสร้างสุขภาพหญิงมีครรภ์ 

ทำาคลอดปกต ิรวมถึงสามารถบำาบัดหรือรกัษาอาการโรคโดยหัตถการ 

ไทย บัณฑิตสามารถทำางานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

คลนิกิการแพทย์แผนไทย โรงงานผลติยาแผนไทย รา้นขายยาแผนไทย 

คลินิกผดุงครรภ์แผนไทย หรือคลินิกหัตถกรรมแผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
College of Integrative Medicine (CIM)
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ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 

 1.	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(บูรณาการสุขภาพและความงาม)

  วท.บ. (บูรณาการสุขภาพและความงาม)

  Bachelor	of	Science	(Integration	of	Health	

	 	 	 and	Beauty)

  B.Sc. (Integration of Health and Beauty)

	 2.	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ)

  วท.บ. (การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ)

  Bachelor	of	Science	(Culinary	for	Health)

  B.Sc. (Culinary for Health)

	 3.	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต	

  พท.บ.

  Bachelor	of	Thai	Traditional	Medicine

  B.TM.
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	โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม	(130	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	94	หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี	
6	หน่วยกิตกลุ่มวิชาแกน	43	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ	51	หน่วยกิต

HB 204 ชีววิทยาสำาหรับสุขภาพ (3)
   และความงาม
HB 223 สัมมนาด้านการบริการ (1)
  สุขภาพและความงาม
HB 224 การศึกษาดูงานทางธุรกิจ (1)
  สุขภาพและความงาม
HB 225 วิทยาศาสตร์สำาหรับสุขภาพ (3)
   และความงาม
HB 227 กายวิภาคศาสตร์และ (2)
  สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับสุขภาพ  
  และความงาม 1
HB 228 กายวิภาคศาสตร์และ (2)
  สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับสุขภาพ  
  และความงาม 2
HB 229 การพยาบาลและงานคลินิก (3)
  ด้านสุขภาพและความงาม
HB 230 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ (3)
  งานบริการด้านสุขภาพ
  และความงาม
HB 231 การแพทย์ทางเลือกและ (3)
  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
HB 232 กฎหมายและจรรณยาบรรณ (3)
  ในการบริการทางสุขภาพ
  และความงาม
HB 233 การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 1 (3)
HB 234 การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 2 (3) 
HB 235 โครงงานการบริหารธุรกิจ (3)
  ด้านสุขภาพและความงาม
HB 236 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ (3)
  ธุรกิจสุขภาพและความงาม
HB 237 วิธีการวิจัยด้านสุขภาพ (1)
  และความงาม
LA 271 ภาษาอังกฤษสำาหรับงาน (3)
  บริการสุขภาพและความงาม 1
LA 272 ภาษาอังกฤษสำาหรับงาน (3)
  บริการสุขภาพและความงาม 2

HB 324 โภชนศาสตร์สำาหรับสุขภาพ (3)
  และความงาม
HB 325 เครื่องสำาอางและนวัตกรรม (3) 
  ในการดูแลผิว
HB 326 เครื่องสำาอางและเทคนิค (3)
  การดูแลเส้นผมและเล็บ
HB 327 เทคโนโลยีเครื่องสำาอางสำาหรับ (3)
  สีและศิลปะการตกแต่งใบหน้า
HB 328 เทคโนโลยีเครื่องสำาอางสำาหรับ (3)
  การปรุงน้ำาหอมและคันธบำาบัด
HB 329 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ (3)
  และความงาม 1
HB 330 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ (3)
  และความงาม 2
HB 354 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและ (3)
  การฟื้นฟูสุขภาพ 1
HB 355 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและ (3)
  การฟื้นฟูสุขภาพ 2
HB 356 นันทนาการและการเคล่ือนไหว (3)
HB 357 การออกแบบและพัฒนา (3)
  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  และความงาม
HB 358 เทคนิคการบริการและ (3)
  การจัดการธุรกิจสปา 1
HB 359 เทคนิคการบริการและ (3)
  การจัดการธุรกิจสปา 2
HB 411 ประสบการณ์วิชาชีพในงาน (6)
  ด้านสุขภาพและความงาม
HB 412 สหกิจศึกษา (6)

เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
อุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะ
อนมุตัใิห้เป็นวิชาเลอืกเสรีได้ หรือเลอืกเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
HB 365 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางในชีวิต (3)
  ประจำาวัน
HB 366 การเจรจาธุรกิจด้านสุขภาพ (3)
  และความงาม
HB 381 อาหารและโภชนาการทันสมัย (3)
HB 390 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ (3)
  ความงาม
HB 395 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (3)
  และความงาม
HB 397 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (3)
HB 399 นวัตกรรมด้านความงาม (3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
	 บังคับ	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ (1)
  นวัตกรรม        
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
GE 123  ไทยศึกษา (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในกลุ่มประเทศ AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
	 บังคับ	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ (3)
  คุณภาพชีวิต
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน (3)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนว (3) 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9	หน่วยกิต
	 บังคับ	2	รายวิชา	6	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ (3)
  และ IoTs
CT 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  เทคโนโลยีเสมือนจริงและ
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3) 
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (3)
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ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(16	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(22	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(19	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
HB 204 ชีววิทยาสำาหรับสุขภาพและความงาม 3
HB 224 การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพและความงาม 1
HB 225 วิทยาศาสตร์สำาหรับสุขภาพและความงาม 3
HB 230 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการด้านสุขภาพ 3
 และความงาม

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
HB 227 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2
 สำาหรับสุขภาพและความงาม 1
HB 228 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2
 สำาหรับสุขภาพและความงาม 2
HB 229 การพยาบาลและงานคลินิก  3
 ด้านสุขภาพและความงาม
HB 231 การแพทย์ทางเลือกและการดูแลสุขภาพ 3
 แบบองค์รวม
HB 236 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจ 3
 สุขภาพและความงาม
LA 130  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
HB 232 กฎหมายและจรรณยาบรรณในการบริการ 3
 ทางสุขภาพและความงาม
HB 324 โภชนศาสตร์สำาหรับสุขภาพและความงาม 3
HB 325 เครื่องสำาอางและนวัตกรรมในการดูแลผิว 3
HB 329 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 1 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
HB 237 วิธีการวิจัยด้านสุขภาพและความงาม 1
HB 327 เทคโนโลยีเครื่องสำาอางสำาหรับสีและศิลปะ 3
 การตกแต่งใบหน้า
HB 330 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 2 3
HB 354 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ 1 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(6	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(6	หน่วยกิต)

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(19	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
HB 233 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1 3
HB 326 เครื่องสำาอางและเทคนิคการดูแลเส้นผมและเล็บ 3
HB 328 เทคโนโลยีเครื่องสำาอางสำาหรับการปรุงน้ำาหอม 3
 และคันธบำาบัด
HB 355 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ 2 3
HB 356 นันทนาการและการเคลื่อนไหว 3
HB 358 เทคนิคการบริการและการจัดการธุรกิจสปา 1 3
LA 271 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการสุขภาพ 3
 และความงาม 1

  

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
HB 223 สัมมนาด้านบริการสุขภาพและความงาม 1
HB 359 เทคนิคการบริการและการจัดการธุรกิจสปา 2 3
HB 235 โครงงานการบริหารธุรกิจด้านสุขภาพ 3
 และความงาม
HB 357 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3
 และความงาม
HB 234 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 2 3
LA 272 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการสุขภาพ 3
 และความงาม 2
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
HB 411 ประสบการณ์วิชาชีพในงานด้านสุขภาพ 6
 และความงาม

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
HB 412 สหกิจศึกษา  3
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	โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ	(123	หน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	87	หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี	
6	หน่วยกิตกลุ่มวิชาแกน	27	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ	60	หน่วยกิต

FC 201 หลักและทฤษฎี (3)
  การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
FC 202 การเลือกซื้อและการจัดการ (3)
  วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 
FC 203 งานบริการอาหาร (3)
  และเครื่องดื่ม 
FC 205 โภชนศาสตร์เบื้องต้น (3)
  และอาหารเฉพาะโรค 
FC 206 อาหารเพื่อความสุขสบาย (3)
  และชะลอวัย  
FC 207 อาหารเมดิเตอร์เรเนียน  (3)
  คลีนฟู้ด และมังสวิรัติ  
FC 208 หลักองค์ประกอบศิลป์ (3)
  เพื่องานนำาเสนออาหาร 
LA 211 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
  เฉพาะ 1 
LA 212 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
  เฉพาะ 2 

FC 301 อาหารไทยเบื้องต้น  (3)
FC 302 อาหารไทยดั้งเดิม  (3)
FC 303 อาหารไทยร่วมสมัย  (3)
FC 304 อาหารเอเชีย  (3)
FC 305 อาหารตะวันตก   (3)
FC 306 เบเกอรี่และขนมหวาน  (3)
FC 307 เครื่องดื่ม  (3)
FC 308 เคมีอาหาร  (3)
FC 309 จุลชีววิทยาอาหาร  (3)
FC 311 การจัดการสุขาภิบาล (3)
   และความปลอดภัยอาหาร 
FC 312 การควบคุมและประเมิน (3)
   คุณภาพอาหาร 
FC 313 การจัดตกแต่งอาหาร (3)
   และเทคนิคการถ่ายภาพ 
FC 314 คอมพิวเตอร์กราฟิก (3)
   เพื่อการออกแบบเมนูอาหาร 
FC 401 โครงงานธุรกิจด้านการ (3)
   ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1 
FC 402 โครงงานธุรกิจด้านการ (3)
   ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 2
FC 403 โครงงานธุรกิจด้านการ (3)
   ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 3
FC 404 การวิจัยด้านการประกอบ (3)
   อาหารเพื่อสุขภาพ 1
FC 405 การวิจัยด้านการประกอบ (3)
   อาหารเพื่อสุขภาพ 2
FC 406 สหกิจศึกษา (6)

เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
FC 381 นมและผลิตภัณฑ์นม  (3)
FC 382 ผักและผลไม้  (3)
FC 383 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (3)
FC 384 อาหารโมเลกูลาร์  (3)
FC 385 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  (3)
FC 386 อาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ  (3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือ	 : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา 
มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม (3)
หรือ	 : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา 
สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		 	
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
NM 102 พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ (3) 
เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FC 201 หลักและทฤษฎีการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 3
FC 202 การเลือกซื้อและการจัดการวัตถุดิบ 3
 และบรรจุภัณฑ์
FC 205 โภชนศาสตร์เบื้องต้นและอาหารเฉพาะโรค 3
FC 208 หลักองค์ประกอบศิลป์เพื่องานนำาเสนออาหาร 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FC 206 อาหารเพื่อความสุขสบายและชะลอวัย 3
FC 207 อาหารเมดิเตอร์เรเนียน คลีนฟู้ด และมังสวิรัติ 3
FC 301 อาหารไทยเบื้องต้น   3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
NM 102 พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FC 302 อาหารไทยดั้งเดิม  3
FC 308 เคมีอาหาร 3
FC 313 การจัดตกแต่งอาหารและเทคนิคการถ่ายภาพ 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FC 303 อาหารไทยร่วมสมัย  3
FC 306 เบเกอรี่และขนมหวาน  3
FC 307 เครื่องดื่ม   3
FC 314 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบเมนูอาหาร 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
 วิชาเลือกเสรี  3
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ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FC 203 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3
FC 304 อาหารเอเชีย 3
FC 309 จุลชีววิทยาอาหาร 3 
FC 312 การควบคุมและประเมินคุณภาพอาหาร 3
FC 401 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพืื่อสุขภาพ 1 3
LA 211 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FC 305 อาหารตะวันตก   3
FC 402 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพืื่อสุขภาพ 2 3
FC 403 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพืื่อสุขภาพ 3 3
FC 404 การวิจัยด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1 3
LA 212 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(9	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(6	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FC 311 การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 3
FC 405 การวิจัยด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 2 3
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FC 406 สหกิจศึกษา  6

ชั้นปีที่	3	ภาคเรียนฤดูร้อน

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
  ฝึกงานด้านการครัวในโรงแรมหรือร้านอาหาร -
 เพื่อสุขภาพหรือหน่วยงานธุรกิจอาหาร
 ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

รวม	129	หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	93	หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี	
6	หน่วยกิตกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ	42	หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ	51	หน่วยกิต

DM 201 ปรัชญาการแพทย์ (2)
  แผนไทยและการสร้างเสริม
  สุขภาพ
DM 202 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  (3)
DM 203 ชีววิทยาพื้นฐาน  (2)
DM 204 เคมีพื้นฐาน  (2)
DM 205 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3)
DM 206 ชีวเคมีพื้นฐาน  (2)
DM 207 กายวิภาคศาสตร์ (2)
  และสรีรวิทยา 1
DM 208 กายวิภาคศาสตร์ (2)
  และสรีรวิทยา 2
DM 209 พยาธิวิทยา  (2)
DM 210 เคมีเภสัชวัตถุ  (3)
DM 211 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  (3)
DM 212 กฎหมายและจรรยาบรรณ (2)
  วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
DM 213 ระบบสุขภาพของ (1)
  ประเทศไทย 
DM 214 สุขภาพจิต  (2)
DM 215 ระบาดวิทยา  (2)
DM 216 การแพทย์พื้นบ้าน  (1) 
DM 217 สังคมวิทยาและมานุษย (1)
  วิทยาสำาหรับการแพทย์
  แผนไทย
DM 218 ระเบียบวิธีวิจัยทาง (3)
  การแพทย์แผนไทย
DM 219 สัมมนาทางการแพทย์ (1)
  แผนไทย
DM 401 โครงงานพิเศษทาง (3)
  การแพทย์แผนไทย

 

DM 301 เวชกรรมไทย 1  (3)
DM 302 เวชกรรมไทย 2  (3)
DM 303 เวชกรรมไทย 3  (3)
DM 304 เวชกรรมไทย 4  (3)
DM 305 เภสัชกรรมไทย 1 (2)
DM 306 เภสัชกรรมไทย 2  (2)
DM 307 เภสัชกรรมไทย 3  (3)
DM 308 เภสัชกรรมไทย 4  (3)
DM 309 การผดุงครรภ์ไทย 1  (3)
DM 310 การผดุงครรภ์ไทย 2  (2)
DM 311 การนวดไทย 1  (3)
DM 312 การนวดไทย 2  (3)
DM 313 การนวดไทย 3  (3)
DM 402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4)
   เวชกรรมไทย
DM 403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3)
   เภสัชกรรมไทย
DM 404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2)
   ผดุงครรภ์ไทย
DM 405 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3)
   การนวดไทย
DM 406 ฝึกบูรณาการประสบการณ์ (3)
   วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
อุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะ
อนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
DM 381 สุคนธบำาบัดทางการแพทย ์ (3)
  แผนไทย
DM 382 หัตถการบำาบัด  (3)
DM 383 โหราเวชศาสตร์  (3)
DM 384 อาหารและโภชนาการทาง (3)
  การแพทย์แผนไทย
DM 385 ภูมิปัญญาสมุนไพร  (3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ (3)
  นวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล  (3)
หรือ เลือกจากรายวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุค (3)
  ประเทศไทย 4.0
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล  (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  (3)
NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม  (3)
หรือ เลือกจากรายวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  (3)
NM 102 พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ (3)
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์  (3)
  และ IoTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  เทคโนโลยีเสมือนจริง
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(22	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DM 201 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย 2
 และการสร้างเสริมสุขภาพ 
DM 202 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3
DM 203 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
DM 204 เคมีพื้นฐาน 2
DM 301 เวชกรรมไทย 1  3
DM 311 การนวดไทย 1  3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
DM 205 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3
DM 206 ชีวเคมีพื้นฐาน  2
DM 207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2
DM 302 เวชกรรมไทย 2   3
DM 312 การนวดไทย 2   3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3
NM 102 พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ  3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  3

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(19	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DM 208 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  2
DM 209 พยาธิวิทยา  2
DM 303 เวชกรรมไทย 3  3
DM 305 เภสัชกรรมไทย 1  2
DM 313 การนวดไทย 3  3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ   3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
DM 210 เคมีเภสัชวัตถุ   3
DM 211 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  3
DM 212 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์ 2
  แผนไทย
DM 304 เวชกรรมไทย 4   3
DM 306 เภสัชกรรมไทย 2   2
DM 309 การผดุงครรภ์ไทย 1   3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3
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ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(16	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(15	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DM 214 สุขภาพจิต  2
DM 215 ระบาดวิทยา  2
DM 217 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำาหรับการแพทย ์ 1
  แผนไทย 
DM 307 เภสัชกรรมไทย 3  3
DM 310 การผดุงครรภ์ไทย 2  2
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา  6

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
DM 213 ระบบสุขภาพของประเทศไทย  1
DM 216 การแพทย์พื้นบ้าน   1
DM 218 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย  3
DM 219 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย  1
DM 308 เภสัชกรรมไทย 4   3
DM 401 โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(7	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(8	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DM 402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย  4
DM 403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
DM 404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย  2
DM 405 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย  3
DM 406 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์ 3
 แผนไทย 
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วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) 
รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ ธุรกิจ
การบินและการจัดการเทคโนโลยีการบิน (หลักสูตรสองภาษา) 
ที่เน้นทางด้านการจัดการอ�านวยการบิน ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้
รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และเปิดหลกัสตูรฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านการบินต่างๆ ซ่ึงเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลที ่
ผูส้�าเร็จการศกึษาจะได้รับประกาศนยีบตัรจากวิทยาลยัการพฒันา
และฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแนวทางการประกอบ

อาชีพ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน มีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษส�าหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน
ได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น 
และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร 
พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและส�ารองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่าย
การตลาด และพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ ตลอดจนเจา้หน้าที่
ประจ�าส�านักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะทั้งทาง 
วิชาการและการปฏบัิติการในการจดัการเทคโนโลยีการบนิ เพือ่ให้
การอ�านวยการบินในด้านต่างๆ ของอตุสาหกรรมการบนิด�าเนนิไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษส�าหรับการปฏิบัติการและอ�านวยการบินได้เป็นอย่างดี  
เพือ่ไปปฏบัิตหิน้าท่ีเป็นพนกังานอ�านวยการบิน (Flight Operation 

Officer/Fight Dispatcher) ของสายการบิน เจ้าหน้าที่พิธีการ
การบินประจ�าท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน 
เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้านการบิน 
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด กรมท่า
อากาศยาน เป็นต้น รวมถึงสามารถไปศกึษาต่อเพือ่เป็นเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินพาณิชย์ได้อีกด้วย

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
    1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)
  ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
  Bachelor of Arts (Aviation Business)
  B.A. (Aviation Business)

   2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)
  ศศ.บ. (การจดัการเทคโนโลยีการบิน) หลกัสตูร 2 ภาษา
  Bachelor of Arts (Aviation Technology
   Management) Bilingual Program
  B.A. (Aviation Technology Management)
   Bilingual Program 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122  ปรัชญากับชีวิต
GE 123  ไทยศึกษา
GE 172  เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ (3)
  คุณภาพชีวิต
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน (3)
PA 101  คุณภาพชีวิตตามแนว (3)
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
BA 103  ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104  การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
EO 100  เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9 หน่วยกิต
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101  โลกของปัญญาประดิษฐ์ (3)
  และ IoTs
CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3) 
  เทคโนโลยีเสมือนจริงและ
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ 30 หน่วยกิต  

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

AV 410  สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน  
  (600 ชั่วโมง)

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่วิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก
เสรีได้

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (132 หน่วยกิต) 

AV 201  อุตสาหกรรมการบิน (3)      
AV 202  จิตวิทยาการบริการ (3)
  เพื่อธุรกิจการบิน
AV 203  เทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
  ส�าหรับธุรกิจการบิน
AV 204  ความรับผิดชอบต่อสังคม (3)
  ขององค์กรในธุรกิจการบิน
AV 205  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
  ในองค์กรธุรกิจการบิน     
AV 206  อาหารและเครื่องดื่ม (3)
  ส�าหรับธุรกิจการบิน
AV 207  มนุษยปัจจัยและการบริหาร (3)  
  ทรัพยากรด้านการบิน
AV 208  การพัฒนาบุคลิกภาพและ (3) 
  ทักษะการใช้ชีวิตส�าหรับ
  บุคลากรในธุรกิจการบิน

AV 301 โภชนาการและบริการ (3)
  ครัวการบิน
AV 302 การด�าเนินงานบริการ (3)
  บนเครื่องบิน
AV 303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น (3) 
AV 304 การด�าเนินงานออกบัตร (3)
  ผู้โดยสารเครื่องบินและ
  การส�ารองที่นั่ง
AV 305 การด�าเนินงานบริการ (3)
  คลังสินค้าทางอากาศ
AV 306 การตลาดในธุรกิจการบิน (3)
AV 307 ความปลอดภัยและนิรภัย (3)
  ทางการบิน
AV 309 กฎหมายและข้อก�าหนด (3)
  ด้านธุรกิจการบิน
AV 311 โครงงานด้านการบิน (6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต

AL 361  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (3)
        ส�าหรับธุรกิจการบิน
AL 362 การฟังและการพูด (3)
  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน
AL 363  การอ่านและการเขียน (3)
  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน
AL 364  ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน (3)
AL 365  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ (3)
     ความสามารถทางภาษา
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มวิชาภาษาจีนเพียง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
AL 366  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (3)
AL 367  การสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูง (3)  
  ส�าหรับธุรกิจการบิน
กลุ่มวิชาภาษาจีน
AL 368  ภาษาจีนพื้นฐานส�าหรับ (3)
  ธุรกิจการบิน 1
AL 369 ภาษาจีนพื้นฐานส�าหรับ (3)
  ธุรกิจการบิน 2
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 27 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

นกัศกึษาสามารถเลอืกเรียนจากรายวิชาท่ี
ก�าหนดให้ต่อไปนี ้15 หน่วยกิต หรอืเลอืก
เรียนรายวิชาในกลุม่วิชาเฉพาะบงัคบั หรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก หรือกลุ่มวิชาชีพ 
หรือกลุ่มวิชาเลือก จากสาขาวิชาอื่นของ
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้าน
การบินร่วมด้วยได้ ให้ครบ 15 หน่วยกิต

AV 331 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  (3)  
  ส�าหรับอุตสาหกรรมการบิน
AV 332 การสื่อสารระหว่าง (3)
  วัฒนธรรมเพื่อธุรกิจการบิน          
AV 333 การจัดการบริการและ (3) 
  นวัตกรรมในธุรกิจการบิน     
AV 334 การจัดการวิกฤต  (3)
  ในธุรกิจการบิน 
AV 335 การด�าเนนิงานท่าอากาศยาน (3)                      
AV 336 พฤติกรรมผู้บริโภค (3)
  ในธุรกิจการบิน                        
AV 337 สัมมนาธุรกิจการบิน  (3)                                        
AV 338 ภูมิศาสตร์การขนส่ง     (3)                                      
AV 339 ความปลอดภัยและ  (3) 
  ภาวะฉุกเฉินบนเครื่องบิน
AV 340 การฝึกบินด้วยเครื่องช่วย  (3)
  ฝึกบินจ�าลอง
AV 341 การวิจัยในธุรกิจการบิน  (3)
AV 401 การเตรียมความพร้อม  (3)
  สู่ธุรกิจการบิน

นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มี โครงสร ้าง
หลกัสตูรเปิดให้เลอืกเรยีนวิชาโทต่างสาขา
ได้ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทสาขา
วิชาธุรกิจการบิน จ�านวน 15 หน่วยกิตได้ 
ดังนี้
1. วิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
AV 201 อุตสาหกรรมการบิน   3(3-0-6) 
และ 
2. เลือกเรียนอีก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
จากกลุ ่มวิชาชีพหรือกลุ ่มวิชาเลือกของ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (132 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131  ภาษาอังกฤษเพื่อ (3)
  การสื่อสาร 1
LA 132  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
AV 203  เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจการบิน 3
AV 204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3
 ในธุรกิจการบิน
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
AL 364 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 3
AV 302  การด�าเนินงานบริการบนเครื่องบิน 3
AV 304  การด�าเนินงานออกบัตรผู้โดยสารเครื่องบิน 3
 และการส�ารองที่นั่ง
AV 306  การตลาดในธุรกิจการบิน 3
LA 131  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
AV 206  อาหารและเครื่องดื่มส�าหรับธุรกิจการบิน 3
AV 301  โภชนาการและบริการครัวการบิน 3
AV 303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3
AV 305  การด�าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 3
AL 361 การออกเสียงภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน 3
LA 132  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
AV 201 อุตสาหกรรมการบิน 3
AV 202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 3
AV 208 การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการใช้ชีวิต 3
 ส�าหรับบุคลากรในธุรกิจการบิน
 วิชาเลือกเสรี 3
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AL 362 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน 3
AV 205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการบิน 3
AV 307 ความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 3
AV 309 กฎหมายและข้อก�าหนดด้านธุรกิจการบิน 3
  วิชาเลือก 2 รายวิชา  6
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
AV 410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AL 365 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความสามารถ 3
  ทางภาษา
AV 207 มนุษยปัจจัยและการบริหารทรัพยากร 3
  ด้านการบิน
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1 รายวิชา 3
 วิชาเลือกเสรี 3
                     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
AL 363 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3
AV 311  โครงงานด้านการบิน   6
   ส�าหรับธุรกิจการบิน
  วิชาเลือก  3
  เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1 รายวิชา 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
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AM 201 อุตสาหกรรมการบิน (3)
AM 202 ระบบการขนส่งทางอากาศ (3)
AM 203 หลักการบิน   (3)
AM 204 กฎหมายและข้อบังคับ (3)
  ด้านการบิน 
AM 205 การเดินอากาศ   (3)
AM 206  การวางแผนการบิน   (3)
AM 207 การจัดการจราจรทางอากาศ (3)
AM 208  อุตุนิยมวิทยาการบิน   (3)

AM 301 ความรู้พื้นฐาน (3)
  ด้านอ�านวยการบิน  
AM 302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
  ในอุตสาหกรรมการบิน  
AM 303 น�้าหนักและสมรรถนะ (3)
  ของอากาศยาน  (3)
AM 304 น�้าหนักและการควบคุม (3)
  ความสมดุลของกาศยาน   
AM 305 การบินและสิ่งแวดล้อม   (3)
AM 306 มนุษย์ปัจจัย   (3)
AM 307 นิรภัยและการรักษาความ (3)
  ปลอดภัยการบิน  
AM 308 การจัดการการขนส่งสินค้า (3)
  อันตรายทางอากาศ  
AM 309 การสื่อสารและระบบ (3)
  การติดตามผลด้านการบิน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อ (3)
  การสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อ (3)
  การสื่อสาร 2 

AM 310 เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน (3)
AM 311 การจัดการสายการบิน  (3)
AM 312 การจัดการท่าอากาศยาน   (3)
AM 313 การจัดการระบบนิรภัยการบิน (3)
AM 314 การจัดการการซ่อมบ�ารุง (3) 
  อากาศยาน  
AM 315 การจัดการการขนส่งสินค้า (3)
  ทางอากาศ  
AM 316 นักบินส่วนบุคคล 1   (3)
AM 317 นักบินส่วนบุคคล 2  (3)
AM 318 โลจิสติกส์เบื้องต้น   (3)
AM 319 การจัดการตารางบิน   (3)
AM 320 การบริการแถลงข่าวการบิน (3)
AM 321 อุตสาหกรรมการบิน (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
AM 322 สัมมนาการจัดการการบิน (3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ 6 หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 27 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่ 
เป ิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีคณะอนุมัติ 
ให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (132 หน่วยกิต) หลักสูตร 2 ภาษา 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต

LH 309 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3)
LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการ (3)
LH 351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (3)
LH 362 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (3)
LH 363 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการบนเครื่องบิน (3)
LH 364 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ (3)
LH 371 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน (3)

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
AV 410 สหกิจศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบิน (6)
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 201 อุตสาหกรรมการบิน   3
AM 204 กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน   3
GE 170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0   3
GE 171  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3
LH 371 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 202 ระบบการขนส่งทางอากาศ   3
AM 203 หลักการบิน   3
AM 302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3
 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 205 การเดินอากาศ   3
AM 206 การวางแผนการบิน   3
AM 208 อุตุนิยมวิทยาการบิน 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ   3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 207 การจัดการจราจรทางอากาศ   3
AM 301 ความรู้พื้นฐานด้านอ�านวยการบิน   3
AM 307 นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน   3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3
LH 309 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3
  วิชาเฉพาะเลือก 3
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 303 น�้าหนักและสมรรถนะของอากาศยาน   3
AM 305 การบินและสิ่งแวดล้อม   3
AM 306 มนุษย์ปัจจัย    3
LH 362 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 304 น�้าหนักและการควบคุมความสมดุลของอากาศยาน 3
AM 309 การสื่อสารและระบบการติดตามผลด้านการบิน   3
LH 363 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการบนเครื่องบิน   3
LH 364 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการคลังสินค้า 3
      ทางอากาศ
 วิชาเฉพาะเลือก  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 308 การจัดการการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ 3
LH 313  สนทนาภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการ   3

LH 351  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ   3

 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา   6
 วิชาเลือกเสรี   3
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AM 410 สหกิจศึกษา    6
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วิทยาลัยครีเอทีฟดี ไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
College of Creative Design and Entertainment Technology (ANT)

	 วิทยาลยัครีเอทฟีดีไซน์	แอนด์	เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี	
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	 1	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 “สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม”	 โดยมี	 2	 วิชาเอก	 ได้แก่	
1)	วิชาเอกการออกแบบและการพฒันาเกม	2)	วิชาเอกการออกแบบ
ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการออกแบบ
เชงิโต้ตอบและการพฒันาเกมจะได้รับปริญญา วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทบ.)	 โดยแนวคิดของวิทยาลัยฯ	 จะเน้นการออกแบบการใช้ชีวิต
ให้ดีข้ึนด้วยเทคโนโลยี	 เปลี่ยนมุมมองทางการศึกษาในรูปแบบใหม่	
สร้างทุกๆที่ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการออกแบบสื่อดิจิทัล
และการพัฒนาเกม	 โดยผสมผสานศาสตร์แห่งศิลป์และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม	 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา	 มีความรอบรู้ด้านวิชาการ	 มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
ใฝ่รู ้เทคโนโลยี	 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้าน 
การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ในทุกๆแพล็ตฟอร์ม	 ท้ังในรูปแบบ 
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์	การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต 
การออกแบบเว็บไซต์	 การออกแบบสื่อแอนิเมชัน	 สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์รวมถึงการสื่อทางด้านโซเช่ียลต่างๆ	 เพื่องานด้าน
การตลาดดิจิทัล		บัณฑิตจะสามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมร่วมกับทฤษฎีทางด้านการออกแบบเพื่อไป
พัฒนาต่อยอดทางด้านธุรกิจด้วยทักษะการท�างานในอุตสาหกรรม
ด้านสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมี
ประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
	 ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน ์แอนด์	 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี	 สามารถศึกษาต่อในระดับสูงจาก
ปริญญาตรีได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์	ด้านการออกแบบเกมในทุกแพล็ตฟอร์ม	การออกแบบ
สื่อดิจิทัล	การสร้างสื่อแอนิเมชัน	การออกแบบเว็บไซต์	เทคโนโลยี
ด้านเวบ็	การพฒันาแอปพลเิคชนับนอปุกรณ์พกพา	การตลาดดิจทิลั	
การบริหารจัดการธุรกิจอีสปอร์ต	และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ปัจจุบันงานด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และเกม	
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 เป็นการผสมผสานทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับทฤษฎีทางด้านการออกแบบ	 อีกท้ัง
แนวทางการพัฒนาประเทศด้วยนโยบาย	 Thailand	 4.0	 ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 การผลิตสื่อดิจิทัล
คอนเทนต์และการพัฒนาเกมจึงมีโอกาสขยายตัวค่อนข้างสูงมาก 
วิทยาลยัฯ	จงึมุง่เน้นการวางรากฐานด้วยการออกแบบสือ่ดิจทัิลและ
เกม	ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ	รวมถึงการเรียนรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม	 และการพัฒนา
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์	ท�าให้ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรดงักล่าว
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอาชีพ	ในวงการอุตสาหกรรม
สื่อดิจิทัลและเกม	 เช่น	 นักออกแบบกราฟิก	 นักออกแบบและ
พัฒนาเกม	 นักออกแบบเว็บไซต์	 นักพัฒนาแอพลิเคชันบนเว็บไซต์
และอุปกรณ์พกพา	นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว	(แอนิเมเตอร์)	นัก
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์	 นักออกแบบเสียงประกอบ	 นักพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลเชิงโต้ตอบ	 ตลอดจนผู้ด�าเนินการบริหารจัดการด้านธุรกิจอีส
ปอร์ต	รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ	เช่น	การตั้งบริษัทที่ปรึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์	ด้านการตลาดดิจิทัล	ศูนย์ฝึกอบรม	หรือทีม
งานเพื่อวางกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจดิจิทัลแนวใหม่
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ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการ

พัฒนาเกม)
 วทบ.	(การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)
	 	 -	 วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม
	 	 -	 วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

 Bachelor of Science (Interactive Design and Game 
Development)

 B.Sc.	(Interactive	Design	and	Game	Development)
	 	 -	 Major	in	Game	Design	and	Development
	 	 -	 Major	in	Creative	Digital	Design
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	โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม	(4	ปี)

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม	และ	วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	(139	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	103	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	36	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	52	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก	15	หน่วยกิต

AN	201	สถาปัตยกรรมโครงสร้าง	 (3)
	 	 ระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
	 	 ดิจิทัล	
AN	202	คณิตศาสตร์และฟิสิกส์	 (3)
	 	 ส�าหรับการออกแบบสื่อดิจิทัล
	 	 และการพัฒนาเกม	
AN	203	พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	(3)
AN	204	แนวคิดการเขียนโปรแกรม	 (3)
	 	 และอัลกอริทึม		
AN	205	พื้นฐานการเขียนโปรแกรม	 (3)
	 	 ส�าหรับการออกแบบสื่อดิจิทัล
	 	 และการพัฒนาเกม	
AN	206	ระบบฐานข้อมูลและ	 (3)
	 	 การประยุกต์ใช้งาน	
AN	207	การออกส่วนต่อประสานผู้ใช้	(3)
	 	 และประสบการณ์ผู้ใช้	
AN	208	กฎหมายและจรรยาบรรณ	 (3)
	 	 ทางวิชาชีพการออกแบบ
	 	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม	(3)
AN	209		องค์ประกอบศิลป์ส�าหรับ	 (3)
	 	 การออกแบบดิจิทัล	 (3)
AN	210		ศิลปะกับสุนทรียศาสตร์	 (3)
LA	281	 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี		(3)
	 	 นวัตกรรม	และการออกแบบ	1	
LA	282	 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี		(3)
	 	 นวัตกรรมและการออกแบบ	2

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม
AN	301	พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น	(3)
AN	302	ทฤษฎีและการออกแบบ	 (6)
		 	 กราฟิกเพื่อการสื่อสาร	
AN	303	การสร้างสรรค์แอนิเมชัน		 (6)
		 	 2	มิติ	
AN	304	การวาดภาพประกอบและ	 (6)
		 	 การออกแบบตัวละครดิจิทัล	
		 	 2	มิติ	
IG	301	 พื้นฐานการออกแบบเกมและ	(6)
		 	 ทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน	
IG	302	 เทพปกรณัมกับการ	 (3)
		 	 ออกแบบเกม	
IG	303	 การพัฒนาเกม	 (6)
IG	304	 การออกแบบงานกราฟิก	 (6)
		 	 และตัวละครส�าหรับเกมและ
		 	 แอนิเมชัน	3	มิติ	
IG	400	 นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี	(6)
IG	401	 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับ	 (1)
		 	 การพัฒนาเกม	
IG	402	 จุลนิพนธ์ส�าหรับการ	 (3)
		 	 พัฒนาเกม	
วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
AN	301	พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น	(3)
AN	302	ทฤษฎีและการออกแบบ	 (6)
		 	 กราฟิกเพื่อการสื่อสาร	
AN	303	การสร้างสรรค์แอนิเมชัน		 (6)
		 	 2	มิติ	
AN	304	การวาดภาพประกอบและ	 (6)
		 	 การออกแบบตัวละครดิจิทัล	2	
		 	 มิติ	
DD	301	แนวคิดการออกแบบงาน
		 	 ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	 (3)
DD	302	การออกแบบภาพกราฟิก	 (6)
		 	 เคลื่อนไหว	2	มิติ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
 บังคับ	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
GE	171	 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ	 (3)
	 	 นวัตกรรม	
 เลือก	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
GE	122	 ปรัชญากับชีวิต	 (3)	
GE	123	 ไทยศึกษา	 (3)	
GE	172	 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม	 (3)
	 	 ในประเทศกลุ่ม	AEC	และจีน	
GE	173	 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล	 (3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต	
 บังคับ	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
GE	170	 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุค	 (3)
	 	 ประเทศไทย	4.0	 																																																		
	 เลือก	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
AN	101	 ประวัติศาสตร์และแนวโน้ม	 (3)
	 	 อุตสาหกรรมเกมและการออกแบบ
	 	 ดิจิทัล	 	
GE	136	 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพ	 (3)
	 	 ชีวิต	
GE	138	 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง	 (3)
GE	147	 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน	 (3)	
LW	103	 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน	 (3)	
PA	101	 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา	 (3)
	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	 	
EO	100		เศรษฐกิจยุคดิจิทัล	 (3)
BA103		 ผู้ประกอบการดิจิทัล	 (3)	
BA104		 การบริการแบบมูลค่าสูง	 (3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	9	
หน่วยกิต
 บังคับ	2	รายวิชา	(6	หน่วยกิต)
MA	109	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 (3)
SC	106		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (3)
 เลือก	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
CT	101	 โลกของปัญญาประดิษฐ์	และ		(3)
	 	 IoTs	
CT	102		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 (3)
	 	 เทคโนโลยีเสมอืนจรงิและเทคโนโลยี
	 	 ความเป็นจริงเสริม	 	

	 เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี	้หรือเลอืกจาก
กลุ่มวิชาเลือกของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์	
แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี	 ไม่
น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	หรือเลือกเรียน	15	
หน่วยกิต	 จากกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
เปิดสอนโดยสาขาวิชาในวิทยาลัยอื่น	 หรือ
ในคณะอืน่ภายในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
	 ส�าหรับนักศึกษาต ่างคณะหรือต ่าง
วิทยาลยัสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาในกลุม่นี้ 
ให้ครบ	15	หน่วยกิต	(ยกเว้นรายวิชา	AN	410) 
เป็นกลุ่มวิชาโทได้
AN	410	สหกิจศึกษา	 (6)
AN	311	การออกแบบนวัตกรรม	 (6)
	 	 และกรอบแนวคิดรูปแบบธุรกิจ	
AN	312	การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต	 (6)
AN	313	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส�าหรับ	 (3)
	 	 การออกแบบสื่อดิจิทัล
	 	 และการพัฒนาเกม	
AN	314	การจัดการโครงงานส�าหรับ	 (3)
	 	 การผลิตเกม	
AN	315	การออกแบบเกมอินเทอร์เฟส	(3)
AN	316	การเขียนโปรแกรมเกม	2	มิติ	(6)
AN	317	การเขียนโปรแกรมเกม	3	มิติ	(6)
AN	318	การพัฒนาแอปพลิเคชันบน	 (6)
	 	 อุปกรณ์เคลื่อนที่	1		
AN	319	การพัฒนาแอปพลิเคชันบน	 (6)
	 	 อุปกรณ์เคลื่อนที่	2	
AN	320	 เทคนิคการถ่ายภาพส�าหรับ	 (6)
	 	 งานสร้างสรรค์	
AN	321	 เทคนิคการถ่ายวิดีโอและ	 (6)
	 	 การตัดต่อวิดีโอดิจิทัลส�าหรับ
	 	 งานสร้างสรรค์	
AN	322	การพัฒนาแฟ้มภาพผลงาน	 (3)
AN	323	 เทคนิคแสงและมุมกล้อง	 (3)
	 	 ดิจิทัลส�าหรับแอนิเมชันและเกม															
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		โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม	(4	ปี)

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม	และ	วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	(139	หน่วยกิต)		

CE	100		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 (3)
	 	 นวัตกรรมหุ่นยนต์	
กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
	 บังคับ	2	รายวิชา	(6	หน่วยกิต)
LA	020	 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน	 (-)
LA	121	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	(3)
LA	122	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	2	(3)
	 เลือก	1	รายวิชา	(3	หน่วยกิต)
TH	104		ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 (3)	
ZH	100		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	 (3)

หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่วิทยาลัยฯ	อนุมัติให้เป็นวิชา
เลือกเสรีได้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	103	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	36	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	52	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก	15	หน่วยกิต

DD	303	การออกแบบภาพกราฟิก		 (6)
		 	 3	มิติ	
DD	304	การออกแบบภาพกราฟิก	 (6)
		 	 เคลื่อนไหวและแอนิเมชัน	3	มิติ	
DD	400	นวัตกรรมและธุรกิจการ	 (6)
		 	 ออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	
DD	401	การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับ	 (1)
		 	 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	
DD	402	จุลนิพนธ์ส�าหรับการออกแบบ	(3)
		 	 ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	 	
 

AN	323	เทคนิคแสงและมุมกล้อง	 (3)
	 	 ดิจิทัลส�าหรับแอนิเมชันและเกม															
AN	324	ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับงาน	 (3)
	 	 พัฒนาเกมและสื่อสร้างสรรค์	
AN	325	การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์	 (3)
	 	 เคลื่อนที่	
AN	326	การออกแบบเชิงสร้างสรรค์	 (3)
AN	327	หลักการใช้เสียงดนตรี	 (3)
	 	 และการออกแบบเสียงส�าหรับ
	 	 งานดิจิทัล	
AN	401	หัวข้อปัจจุบันทางด้าน	 (3)
	 	 เทคโนโลยีดิจิทัล	
AN	402	หัวข้อพิเศษทางด้าน	 (3)
	 	 เทคโนโลยีดิจิทัล	
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม	139	หน่วยกิต

ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	101	 ประวัติศาสตร์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเกม	 3
		 	 และการออกแบบดิจิทัล
AN	204	 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ	 3
		 	 อัลกอริทึม
AN	301	 พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น	 3
GE	170	 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย	4.0	 3
GE	171	 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 3
SC	106	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 3
LA	020	 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน	 -

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
AN	201	 สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์	 3
	 	 และเทคโนโลยีดิจิทัล
AN	209	 องค์ประกอบศิลป์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล	 3
AN	302	 ทฤษฎีและการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร	 6
IG	302	 เทพปกรณัมกับการออกแบบเกม	 3
MA	109	 คณิตศาสตร์และสถิติ		 3
	 	 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	 3

 

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	202	 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับการออกแบบ	 3
	 	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
AN	205	 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมส�าหรับการออกแบบ	 3
	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
AN	210	 ศิลปะกับสุนทรียศาสตร์	 3
AN	303	 การสร้างสรรค์แอนิเมชัน	2	มิติ	 6
LA	121	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	 3
	 เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา	 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
AN	207	 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้	 3
	 	 และประสบการณ์ผู้ใช้
AN	304	 การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละคร	 6
	 	 ดิจิทัล	2	มิติ
CT	102	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง	 3
	 และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
IG	301	 พื้นฐานการออกแบบเกมและทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน	 6
LA	122	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	2	 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม	139	หน่วยกิต

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	203	 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3
IG	303	 การพัฒนาเกม	 	 6
LA	281	 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี	นวัตกรรม		 3
	 	 และการออกแบบ	1
	 	 วิชาเลือก	 	 6
		 	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 	3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
AN	206	 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน	 3
IG	304	 การออกแบบงานกราฟิกและตัวละครส�าหรับเกม	 6
	 	 และแอนิเมชัน	3	มิติ
IG	400	 นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี	 6
LA	282		ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี	นวัตกรรม		 3
	 	 และการออกแบบ	2
  

 

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(10	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(9	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
	IG	401	 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม	 1
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 9

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
AN	208	 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 3
	 การออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม	
IG	402	 จุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม	 3
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 3
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ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(7	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(12	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
IG	401	 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม	 1
AN	401	 สหกิจศึกษา	 	 6

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
AN	208	 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 3
	 การออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
IG	402	 จุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม	 3
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 6

 

แผนการศึกษา	ชั้นปีที่	4	ส�าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม	139	หน่วยกิต

หมายเหต	ุนักศึกษาที่จะเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษา	จะต้องวางแผนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	3	ในกลุ่มวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	139	หน่วยกิต

ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	101	 ประวัติศาสตร์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเกม	 3
	 	 และการออกแบบดิจิทัล
AN	204	 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ	 3
	 	 อัลกอริทึม
AN	301	 พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น	 3
LA	020	 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน	 -	
GE	170	 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย	4.0	 3
GE	171	 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 3
SC	106	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	201	 สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์	 3
	 	 และเทคโนโลยีดิจิทัล
AN	209	 องค์ประกอบศิลป์ส�าหรับการออกแบบ	 3
AN	302	 ทฤษฎีและการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร	 6
DD	301	 แนวคิดการออกแบบงานดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	 3
MA	109	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 3
	 	 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	 3

 

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	202	 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับการออกแบบ	 3
	 	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
AN	205	 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมส�าหรับการออกแบบ	 3
	 	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
AN	210	 ศิลปะกับสุนทรียศาสตร์	 3
AN	303	 การสร้างสรรค์แอนิเมชัน	2	มิติ	 6
LA	121	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	 3
	 	 เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา	 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	207	 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้	 3
	 	 และประสบการณ์ผู้ใช้
AN	304	 การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละคร	 6
	 	 ดิจิทัล	2	มิติ
CT	102	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง	 3
	 	 และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
DD	302	 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว	2	มิติ	 6
LA	122	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	2	 3



วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	139	หน่วยกิต 

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	203	 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3
DD	303	 การออกแบบภาพกราฟิก	3	มิติ	 6
LA	281	 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี	นวัตกรรม		 3
	 และการออกแบบ	1
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 3
	 วิชาเลือก		 6

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	206	 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน	 3
DD	304	 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหวและแอนิเมชัน		6
	 3	มิติ
DD	400	 นวัตกรรมและธุรกิจการออกแบบดิจิทัลเชิง	 6
	 สร้างสรรค์
LA	282	 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี	นวัตกรรม		 3
	 และการออกแบบ	2

 

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(10	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(9	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DD	401	 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล	 1
	 เชิงสร้างสรรค์
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 9

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	208	 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการออกแบบ	3
	 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม
DD	402	 จุลนิพนธ์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	 3
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 3
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แผนการศึกษา	ชั้นปีที่	4	ส�าหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์	139	หน่วยกิต 

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(6	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(12	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
DD	401	 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล	 3
	 เชิงสร้างสรรค์
	 วิชาเลือกเสรี			 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
AN	208	 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 3
	 การออกแบบสื่อดิจิทัล
DA	402	 จุลนิพนธ์	 3
	 วิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี	 6
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วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
CHINA-ASEAN International College (CAIC)

 วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน  ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2556 
เป็นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์กับสถาบันเครือข่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตลอดจนประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาจีน 
และนักศึกษานานาชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
และปริญญาเอก ซ่ึงเปน็หลกัสตูรภาษาจนี ใช้ภาษาจนีเป็นสือ่ในการสอน 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาจีนและนักศึกษาประเทศ 
อื่นๆอย่างใกล้ชิด เพิ่มความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการประกอบ
อาชีพ
 ในปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน   
เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 4 สาขาวิชา 
คือ
 1. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 2. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
 3. การเงินและการบัญชี (Finance and Accounting)
 4. ศิลปะและการออกแบบ (Art and Design)
 ผู้สำาเร็จการศึกษา 3 สาขาแรก จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) สาขาท่ี 4 ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถนำาความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงใน
ด้านการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อเจรจากับคู่ค้าในตลาด
ต่างประเทศ สามารถใช้ข้อมูลทางธุรกิจและดำาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
วิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการบัญชี การ
บริหาร การจัดการโลจิสติกส์ การนำาเข้าการส่งออกสินค้า การบริการ
สภาพแวดล้อมของตลาดระดับนานาชาติ และด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจัดให้มีการ
ฝึกงานและปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสามารถนำาความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง 
ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว มีความรู้และทักษะในการ 
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้านโปรแกรมสำาเร็จรูป สามารถดำาเนินกลยุทธ์ 
ด้านตลาดธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เช่ือมโยงกับธุรกิจอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง มีการฝึกงานและปฏิบัติจริงกับธุรกิจช้ันนำาด้านการบริการ 
และการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านการเงิน 
และเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน มีความชำานาญและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีประกอบอาชีพท้ัง 
ภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี และเป็นพื้นฐานศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติมและศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน ท้ังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถทางศิลปะและ
การออกแบบที่หลากหลาย สามารถนำาไปประกอบอาชีพและทำาธุรกิจได้ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการออกแบบ และมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ
 บัณฑิตทีส่ำาเรจ็การศกึษาแลว้สามารถทำางานได้ทัง้ภาคเอกชน
และหน่วยงานของรัฐอย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น บริษัทขา้มชาต ิบริษัทนำาเขา้ หรือประกอบธรุกจิอาชพีส่วนตวั เชน่ 
เป็นผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเท่ียว  เป็นผูน้ำาเข้าและสง่ออกสนิคา้ เป็นตน้   
รวมท้ังศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอกท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ
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 ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

1. Bachelor of Business Administration (International 
   Business)
  B.BA. (International Business)
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 
2.  Bachelor of Business Administration (Tourism 
   Management)
  B.BA. (Tourism Management)
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
  บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

3.  Bachelor of Business Administration (Finance and 
   Accounting)
  B.BA. (Finance and Accounting)
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการบัญชี)
  บธ.บ. (การเงินและการบัญชี)

4.  Bachelor of Fine Arts (Art and Design)

 B.F.A. (Art and Design)

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 135 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต

KB 200 หลักการบัญชี (3)
KB 201 การเงินธุรกิจ (3)
KB 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ (3)
KB 204  หลักการตลาด (3)
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (3)
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (3)
KB 207 หลักการจัดการและองค์การ (3)
KB 208 การจัดการการปฏิบัติการ (3)
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ (3)
  การทำางาน
KB 213 การสือ่สารเชงิธรุกิจ           (3)

KB 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (3)
KB 303 กลยุทธ์สำาหรับการเข้าสู่ (3)
        ธุรกิจระหว่างประเทศ
KB 306 การจัดการเพื่อความยั่งยืน (3)
KB 309 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3)
KB 311 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (3)
KB 312 หลักการการเป็น   (3)
  ผู้ประกอบการ 
KB 313 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (3)
        ระดับโลก
KB 314 ธุรกิจระหว่างประเทศ (3)
        เบื้องต้น
KB 315 การจัดการการนำาเข้าและ (3)
        การส่งออก
KB 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  (3)
        และการจัดการ
KB 319 การจัดการการธุรกิจอัจฉริยะ (3)
KB 320 การจัดการองค์กรระหว่าง (3)
        ประเทศ
KB 321 การจัดการแบรนด์ (3)

กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
KB 350 การจัดการการบริการ (3)   
KB 351 พฤติกรรมผู้บริโภค        (3)      
KB 355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3)
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
KB 360 ประเด็นเศรษฐกิจโลก (3)       
KB 361 ธุรกิจและการกำากับ       (3)
  ดูแลกิจการทั่วโลก
KB 362 ความเป็นผู้นำาที่เน้น (3)         
          อุดมการณ์
กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
ให้เลือกวิชาโทจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
ในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย
นานาชาติจีน-อาเซียน จำานวน 15 หน่วยกิต 
สำาหรับนกัศึกษาไทยหรอืนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิใช้
ภาษาจนีเปน็ภาษาท่ีสอง หลกัสตูรอาจให้เลอืก
วิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาภาษาจีนดังนี้
KI 371 ภาษาจีน 1 (3)
KI 372 ภาษาจีน 2 (3)
KI 373 ภาษาจีน 3 (3)
KI 374 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว  (3)
  สำาหรับงานอาชีพ       
KB 375 ภาษาจีนธุรกิจ (3)

กลุ่มวิชาโทสำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา
 นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่สามารถเลือก 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ ยวเ ป็น 
วิชาโทได้ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จำานวน 
15 หน่วยกิต
KB 306 การจัดการเพื่อความยั่งยืน (3)
KB 312 หลักการเป็นผู้ประกอบการ (3)
KB 314 ธุรกิจระหว่างประเทศ (3)
  เบื้องต้น
KB 315 การนำาเข้าและส่งออก (3)
KB 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3)
  และการจัดการ

 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 หน่วยกิต
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (3)
  และเชิงนวัตกรรม 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 132 การจัดการสารนิเทศ (3)
  และข้อมูล
KG 133 ความคิดเชิงธุรกิจและ (3)
  การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
KG 134 การเมืองระหว่างประเทศ  (3)
  และประเด็นระดับโลก
KG 135 อารยธรรมโลก เชิงวิเคราะห์ (3)
กลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 6 หน่วยกิต 
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่า     (3)
  แบบตะวันออกและตะวันตก
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 146 พลเมืองสมัยใหม่และ      (3)
  จิตสาธารณะ
KG 147 ศิลปะชิ้นเอก              (3)
KG 148 ความปลอดภัยของข้อมูล (3)
  ในธุรกิจสมัยใหม่
กลุ่มวิชาคุณภาพของการดำารงชีวิต 
6 หน่วยกิต 
KG 151 ชีวิตที่มีความสุขและ       (3)
  มีสุขภาพดี 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 154 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
  ในธุรกิจและชีวิตประจำาวัน
KG 156 เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม     (3)
  และคุณภาพชีวิต
KG 157 สมรรถนะด้านเทคโนโลยี  (3)
  ในยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 12 หน่วยกิต
KG 155 อาเซียนและการสื่อสาร    (3)
  ข้ามวัฒนธรมชรม
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1             (3)
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2             (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KH 150 ทักษะการสื่อสาร (3)
  ภาษาไทย      
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3) 
  สำาหรับชาวต่างชาติ

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ที่หลักสูตรอนุมัติให้เป็น
วิชาเลือกเสรีได้

 

 

สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
KB 410 สหกิจศึกษา   (6)
  ทางด้านบริหารธุรกิจ
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)  135 หน่วยกิต

 
ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำางาน 3
KH 150 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย  
  หรือ 3
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย       
  สำาหรับชาวต่างชาติ
KG 151 ชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี  3
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 200 หลักการบัญชี  3
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ 3
KB 204 หลักการตลาด 3
KB 207 หลักการจัดการและองค์รวม 3
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม 3
  วิชาเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 201 การเงินธุรกิจ 3
KB 213 การสื่อสารเชิงธุรกิจ 3
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2 3
KB 208 การจัดการการปฏิบัติการ 3
KB 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่าแบบตะวันออกและตะวันตก 3
  วิชาโท 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 314 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 3
KB 303 กลยุทธ์สำาหรับการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ 3
KB 312 หลักการการเป็นผู้ประกอบการ 3
KB 306 การจัดการเพื่อความยั่งยืน 3
KG 155 อาเซียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3
  วิชาโท 3
  วิชาเลือก 3

}
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)  135 หน่วยกิต

 
ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KG 133 ความคิดเชิงธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 3
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3
KB 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3
KB 320 การจัดการองค์การระหว่างประเทศ 3
  เลือกเสรี 3
  วิชาโท 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 311 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3
KB 313 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 3
KB 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการจัดการ 3
  วิชาโท 3
  วิชาเลือก 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 309 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
KB 315 การจัดการการนำาเข้าและส่งอออก 3
KB 319 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ 3
KB 321 การจัดการแบรนด์ 3
  วิชาโท 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ 6
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 132 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต

KB 200 หลักการบัญชี (3)
KB 201 การเงินธุรกิจ (3)
KB 202 การจัดการทรัพยากร (3)
  มนุษย์
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ (3)
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (3)
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (3)
KB 207 หลักการจัดการและ       (3)
  องค์การ
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์       (3)
        เพื่อการทำางาน

KT 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
KT 302 การจัดการการโรงแรม (3)
  และที่พัก
KT 305 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว (3)
KT 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3)
  และการจัดการ
KT 318 การตลาดการท่องเที่ยว (3)
KT 319 ระบบสารสนเทศการ (3)
  ท่องเที่ยว
KT 311 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (3)
KT 321 การวางแผนและพัฒนา (3)
  การท่องเที่ยว
KT 322 การจัดการโลจิสติกส์ (3)
        สำาหรับอุตสาหกรรม
        การท่องเที่ยว
KT 325 ภาษาอังกฤษเพื่อการ (3) 
  ท่องเที่ยว 1
KT 326  ภาษาอังกฤษเพื่อการ (3)
  ท่องเที่ยว 2
KT 365 การจัดการการบริการ (3)

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป  
 เลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต จากวิชา
ต่อไปนี้
KT 350 การพัฒนาและการจัดการ (3)             
  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
KT 356 การจัดการที่พักตากอากาศ (3)
KT 360 การจัดการการท่องเที่ยว (3)
        ทางเลือก
KT 362 การพัฒนาการท่องเที่ยว (3)
        แบบยั่งยืน
KT 363 การจัดการการปฏิบัติการ (3)
  ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
KT 364 การจัดการงานประชุม (3)
  นิทรรศการและการท่องเที่ยว
  เพื่อเป็นรางวัล
KT 370 การสื่อสารเชิงธุรกิจ (3)
กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 15 หน่วยกิต 
เลือกกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้
 ภาษาอังกฤษ
KE 316 การเขียนเบื้องต้นเพื่อการ (3)
  ท่องเที่ยว
KE 327 การสนทนาภาษาอังกฤษ (3)
KE 325 ทักษะการอ่านเบื้องต้น (3)
KE 311 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (3)
KE 333 การอ่านเชิงธุรกิจ (3)
 ภาษาไทย
KH 351 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
KH 352 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (3)
KH 353 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3)
KH 354 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (3)
KH 355 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5 (3)

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 หน่วยกิต
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (3)
  และเชิงนวัตกรรม            
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
KG 132 การจัดการสารนิเทศ (3)
  และข้อมลู                           
KG 133 ความคิดเชิงธุรกิจ (3)
  และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่      
KG 134 การเมืองระหว่างประเทศ (3)
  และประเด็นระดับโลก 
KG 135 อารยธรรมโลกเชิงวิเคราะห์ (3)
กลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 6 หน่วยกิต
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่า (3)
  แบบตะวันออกและตะวันตก                                        
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 146 พลเมืองสมัยใหม่ (3)
  และจิตสาธารณะ                    
KG 147 ศิลปะชิ้นเอก  (3)
KG 148 ความปลอดภัยของข้อมูล (3)
  ในธุรกิจสมัยใหม่
กลุ่มวิชาคุณภาพของการดำารงชีวิต 6 
หน่วยกิต
KG 151 การใช้ชีวิตที่มีความสุข (3)
  และมีสุขภาพดี           
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต   
KG 156 เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (3)
  และคุณภาพชีวิต          
KG 157 สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (3)
  ในยุคดิจิทัล             
KG 154 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
  ในธุรกิจและชีวิตประจำาวัน     
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 12 หน่วยกิต
KG 155 อาเซียนและการสื่อสาร (3)
  ข้ามวัฒนธรรม            
KE 121  ภาษาอังกฤษ 1 (3)
KE 122  ภาษาอังกฤษ 2  (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
KH 150 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
  สำาหรับชาวต่างชาติ    
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 132 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต

 ภาษาจีน 
 (เลอืกไดเ้ฉพาะนกัศึกษาไทยหรอืนกัศกึษา 
ต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง)
KI 371 ภาษาจีน 1 (3)
KI 372  ภาษาจีน 2 (3)
KI 373  ภาษาจีน 3 (3)
KI 374  ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว (3)
         สำาหรับงานอาชีพ
KT 375 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (3)

กลุ่มวิชาโท สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา
 นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกสาขา 
วิชาการจัดการการท่องเที่ยวเป็นวิชาโทได้ 
ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้จำานวน 15 หน่วยกิต
KT 302 การจัดการโรงแรมและที่พัก (3)
KT 305 การจัดการธุรกิจนำาเี่ยว (3)
KT 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
KT 321 การวางแผนและพัฒนา (3)
  การท่องเที่ยว
KT 362 การพัฒนาการท่องเที่ยว (3)
  แบบยั่งยืน

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลอืกเรียนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศท่ีหลักสูตรอนุมัติให้เป็นวิชา 
เลือกเสรีได้ หรือเลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร ดังนี้
KH 391 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำาวัน (3)
KH 392 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ (3)
KH 393 ทักษะการแปลเบื้องต้น (3)

สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ   (6)
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

132 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน) 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KT 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3
KG 151 การใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี 3
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1 3
KH 150 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
  หรือ
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
  สำาหรับชาวต่างชาติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KT 302 การจัดการโรงแรมและที่พัก 3
KT 321 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 3
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำางาน 3
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2 3
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม 3
  วิชาเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 200 หลักการบัญชี 3
KB 207 หลักการจัดการและองค์การ 3
KT 325 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่าแบบตะวันออกและตะวันตก 3
  วิชาเลือก 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 201 การเงินธุรกิจ 3
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ 3
KT 326 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3
KT 318 การตลาดการท่องเที่ยว 3
KG 155 อาเซียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3     
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณภาพของการดำารงชีวิต 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ 3

3}
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

132 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
KT 305 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว 3
KT 365 การจัดการการบริการ            3
  วิชาเลือก  3
  วิชาภาษาต่างประเทศ 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3
KT 319 ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว 3
  วิชาเลือก  3
  วิชาเลือกเสรี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KT 311 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3
KT 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการจัดการ 3
KT 322 การจัดการโลจิสติกส์สำาหรับอุตสาหกรรม 3
  การท่องเที่ยว
  วิชาเลือก 3
  วิชาเลือกเสรี 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ 6
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โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 129 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

KA 201 ศิลปะเบื้องต้น  (3)
KA 202 สุนทรียศิลป์  (3)
KA 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะ (3)
  ตะวันตก      
KA 206  ทฤษฎีสี  (3)
KA 207 การออกแบบ 2 มิติ  (3) 
  และ 3 มิติ
KA 212 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ  (3)
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1                        
KA 213  การถ่ายรูปดิจิทัล     (3)                      
KA 214 การออกแบบภาพประกอบ (3)
KA 215 การวาดเส้นเบื้องต้น (3)
KA 216 องค์ประกอบศิลป์ 1 (3)
KA 217 องค์ประกอบศิลป์ 2  (3)
KA 218 ประวัติศาสตร์ศิลปะ (3)
  ตะวันออก

KA 301 องค์ประกอบศิลป์   (3) 
KA 303 ประวัติการออกแบบ (3)
  ผลิตภัณฑ์       
KA 304 กระบวนการออกแบบ (3)
  ผลิตภัณฑ์    
KA 307 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ (3)            
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
KA 309 การวาดภาพร่าง   (3)
KB 204 หลักการตลาด  (3)
KB 207 หลักการการจัดการ   (3)
KA 320 การวิจัยด้านศิลปะ  (3)   
  และการออกแบบ
KA 311 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
  เฉพาะ 1 (ศิลปกรรมศาสตร์)
KA 312 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
   เฉพาะ 2 (ศิลปกรรมศาสตร์)
KA 310 วัฒนธรรมและการออกแบบ (3)
  เชิงสร้างสรรค์
KA 332 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  (3)
KA 339 การออกแบบเอกลักษณ์ (3)
  องค์กร       
KA 411 ศิลปนิพนธ์  (3)

เลือกเรียนรายวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้
KA 302 การจัดการด้านศิลปะ (3)
KA 305 หลักการออกแบบตกแต่ง (3)
KA 306 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ (3)
KA 331 การออกแบบเลขนศิลป์ (3)
KA 334 การออกแบบโปสเตอร์ (3)
KA 335 การออกแบบโฆษณา (3)
KA 336 การออกแบบสิ่งทอ (3)
KA 337 ทฤษฎีและองค์ประกอบใน (3)
  การออกแบบพื้นที่ว่าง
KA 338 การออกแบบตัวพิมพ์ (3)
KA 410 สหกิจศึกษาประสบการณ์ (3)
        ทางศิลปะและการออกแบบ
กลุ่มวิชาเลือกภาษาจีน เลือกได้เฉพาะ
นักศึกษาไทยหรอืนักศกึษาตา่งชาตทิีใ่ชภ้าษา
จีนเป็นภาษาที่สองเท่านั้น
KI  371  ภาษาจีน 1 (3)
KI 372  ภาษาจีน 2 
KI 373 ภาษาจีน 3 
KI 374 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว (3)
  สำาหรับงานอาชีพ
KA 375 ภาษาจีนเพื่อศิลปะและการ (3)
              ออกแบบ
วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกวิชาโทตามรายวิชาในกลุ่ม
วิชาโท ท่ีแต่ละหลกัสตูรของวิทยาลยันานาชาติ
จีน-อาเซียน กำาหนดไว้ให้ครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโทสำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา 
 นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกสาขา 
วิชาศิลปะและการออกแบบเป็นวิชาโทได้ 
ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้เป็นจำานวน 15 
หน่วยกิต
KA 202 สุนทรียศิลป์ (3)
KA 206 ทฤษฎีสี (3)
KA 207 การออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ (3)
KA 212 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการ (3)
  ออกแบบผลิตภัณฑ์
KA 215 การวาดเส้นเบื้องต้น (3)

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 หน่วยกิต
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (3)
  และเชิงนวัตกรรม          
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
KG 132 การจัดการสารนิเทศ (3)
  และข้อมูล                         
KG 133 ความคิดเชิงธุรกิจ  (3)
  และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่      
KG 134 การเมืองระหว่างประเทศ (3) 
  และประเด็นระดับโลก 
KG 135 อารยธรรมโลกเชิงวิเคราะห์   (3)

กลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 6 หน่วยกิต
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่า (3)
  แบบตะวันออกและตะวันตก                                       
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 146 พลเมืองสมัยใหม่ (3)
  และจิตสาธารณะ                  
KG 147 ศิลปะชิ้นเอก (3)
KG 148 ความปลอดภัยของข้อมูล (3)
  ในธุรกิจสมัยใหม่
กลุ่มวิชาคุณภาพของการดำารงชีวิต 6 
หน่วยกิต
KG 151 การใช้ชีวิตที่มีความสุข (3)
  และมีสุขภาพดี            
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต   
KG 156 เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (3)
  และคุณภาพชีวิต          
KG 157 สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (3)
  ในยุคดิจิทัล              
KG 154 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
  ในธุรกิจและชีวิตประจำาวัน     
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 12 หน่วยกิต
KG 155 อาเซียนและการสื่อสาร (3)
  ข้ามวัฒนธรรม            
KE 121  ภาษาอังกฤษ 1 (3) 
KE 122  ภาษาอังกฤษ 2    (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
KH 150  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)
KH 160  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)
  สำาหรับชาวต่างชาติ    

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ที่หลักสูตรอนุมัติให้เป็น
วิชาเลือกเสรีได้
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

129 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน) 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 201 ศิลปะเบื้องต้น 3
KA 202 สุนทรียศิลป์ 3
KA 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1 3
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม 3
KH 150 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
  หรือ
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
  สำาหรับชาวต่างชาต ิ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 206 ทฤษฏีสี 3
KA 207 การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 3
KA 218 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3
KA 215 การวาดเส้นเบื้องต้น 3
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 216 องค์ประกอบศิลป์ 1 3
KA 212 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3
KA 301 องค์ประกอบศิลป์ 3
KA 303 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
KG 151 การใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 217 องค์ประกอบศิลป์ 2 3
KA 213 การถ่ายรูปดิจิทัล 3
KA 304 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่าแบบตะวันออกและตะวันตก 3
KB 204 หลักการตลาด 3
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3

3}
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

129 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน) 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 307 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
  ผลิตภัณฑ์ 2
KA 309 การวาดภาพร่าง 3
KA 310 วัฒนธรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3
KA 214 การออกแบบภาพประกอบ 3
KG 155 อาเซียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3
  วิชาเลือก   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 311 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
KA 320 การวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ 3
KA 332 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3
  วิชาเลือกเสรี   3
  วิชาเลือก 2 วิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 312 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
KA 339 การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร 3
KB 207 หลักการการจัดการ 3
  วิชาเลือกเสรี   3
  วิชาเลือก   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KA 411 ศิลปนิพนธ์ 3
  วิชาเลือก   3
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน)

(123 หน่วยกิต)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเลือก (15 หน่วยกิต)

KB 200 หลกัการบัญชี                              (3)
KB 201 การเงินธรุกิจ                             (3)
KB 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3) 
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ (3)
KB 204  หลักการตลาด    (3)
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   (3)
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   (3)
KB 207 หลักการจัดการและองค์การ (3)
KB 208 การจัดการการปฏิบัติการ  (3)
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ  (3)
  การทำางาน
KB 213 การสือ่สารเชิงธุรกิจ                  (3) 
KB 215 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)

KF 301 การจัดการด้านการเงิน (3)  
KF 303 การวิเคราะห์รายงาน (3)
  ทางการเงิน                                                           
KF 305 การจัดการธุรกิจประกันภัย (3)
KF 306 หลักการลงทุนและวิเคราะห์  (3)
  หลักทรัพย์ 
KF 307 การจัดการความมั่นคง (3)
  ทางการเงิน      
KF 311 การบริหารการเงินระหว่าง (3)
  ประเทศ    
KF 331 การบัญชีขั้นกลาง 1 (3)
KF 332 การบัญชีขั้นกลาง 2 (3)
KF 333 การบัญชีต้นทุน (3)
KF 334 การบัญชีบริหาร  (3)      
KF 336 ระบบสารสนเทศ (3)
  ทางด้านการบัญชี    
KF 360 สัมมนาทางการเงิน  (3)
  และการบัญชี       
                         

กลุ่มวชิาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  6 หน่วยกติ
KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (3)
  และเชิงนวัตกรรม     
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 132 การจัดการสารนิเทศ (3)
  และข้อมูล                  
KG 133 ความคิดเชิงธุรกิจ (3)
  และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
KG 134 การเมืองระหว่างประเทศ (3)
  และประเด็นระดับโลก
KG135 อารยธรรมโลกเชิงวิเคราะห์   (3)
กลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม  6 หน่วยกิต 
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่า (3)
  แบบตะวันออกและตะวันตก
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 146 พลเมืองสมัยใหม่ (3)
  และจิตสาธารณะ            
KG 147 ศิลปะชิ้นเอก  (3)
KG 148 ความปลอดภัยของข้อมูล (3)
  ในธุรกิจสมัยใหม่
กลุ่มวิชาคุณภาพของการดำารงชีวิต  6 
หน่วยกิต 
KG 151 ชีวิตที่มีความสุขและ (3)
  มีสุขภาพดี                 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KG 154 คณิตศาสตร์และสถิติในธุรกิจ (3)
  และชีวิตประจำาวัน
KG 156 เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (3)
  และคุณภาพชีวิต    
KG 157 สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (3)
  ในยุคดิจิทัล       
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 12 หน่วยกิต
KG 155 อาเซียนและการสื่อสาร (3)
  ข้ามวัฒนธรรม      
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1 (3)
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2    (3)                                         

เลือกรายวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิตจาก
รายวิชาต่อไปนี้ หรือ ให้เลือกวิชาโทจาก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับปริญญา
ตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จำานวน 15 หน่วยกิต
KF 337 การวิเคราะห์และ (3)
  การบริหารต้นทุน   
KF 338 การควบคุมและตรวจสอบ (3)
  ภายใน
KF 351 วาณิชธนกิจ (3)                                    
KF 352  การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  (3)               
KF 353  การจัดการการเงิน (3)
  ส่วนบุคคล             
KF 354  การบริหารสินเชื่อ (3)
KF 355 การบริหรความเสี่ยง (3)
  ในองค์กร           
KF 356 การบัญชีเฉพาะกิจการ (3)
KB 410 สหกิจศึกษา 6(600 ชม.)
         ทางด้านบริหารธุรกิจ
 นักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถเลือก
รายวิชาของสาขาวิชาการเงินและการ
บัญชีเป็นวิชาโทได้ โดยต้องเลือกเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้จำานวน 9 หน่วยกิต
KF 301  การจัดการด้านการเงิน (3)  
KF 333  การบัญชีต้นทุน        (3)
KF 334  การบัญชีบริหาร (3)                              
KF 336 ระบบสารสนเทศ (3)
  ทางด้านการบัญชี   
และเลอืกเรียนอกี 6 หนว่ยกิต จากกลุม่วิชา
เลือกของสาขาการเงินและการบัญชี รวม
เป็นจำานวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
       เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยุัรกิจบณัฑิตย์หรอืรายวชิาท่ีเปิดสอน 
ในสถาบันอดุมศกึษาภายในประเทศและตา่งประเทศ ทีห่ลกัสตูรอนมุตัใิห้เป็นวิชาเลอืก
เสรีได้ หรือเลือกเรียนวิชา KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (Cooperation 
Education in Business)  6 หน่วยกิต ในกรณีที่ไม่ได้เลือกเป็นวิชาเลือก
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน)

(123 หน่วยกิต)

 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
KH 150 ทักษะการสื่อสาร (3)
  ภาษาไทย                        
KH160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)
  สำาหรับชาวต่างชาติ

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเลือก (15 หน่วยกิต)
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 123 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน) 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 200 หลักการบัญชี 3
KB 201 การเงินธุรกิจ 3
KB 206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3
KE 121 ภาษาอังกฤษ 1 3
KG 151 การใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี 3
KH 150 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
  หรือ 3
KH 160 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
  สำาหรับชาวต่างชาติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 203 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ 3
KB 204 หลักการตลาด 3
KB 209 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำางาน 3
KF 301 การจัดการด้านการเงิน 3
KG 131 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณภาพและการดำารงชีวิต 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 207 หลักการจัดการและองค์การ 3
KB 208 การจัดการการปฏิบัติการ 3
KE 122 ภาษาอังกฤษ 2 3
KF 311 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ   3
KF 331 การบัญชีขั้นกลาง 1 3
KG 145 ทัศนะและระบบคุณค่าแบบตะวันออกและตะวันตก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 213 การสื่อสารเชิงธุรกิจ 3
KF 305 การจัดการธุรกิจประกันภัย 3
KF 332 การบัญชีขั้นกลาง 2 3
KF 333 การบัญชีต้นทุนบริหาร 3
KG 155 อาเซียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3
  วิชาเลือก 3

}
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 123 หน่วยกิต (หลักสูตรภาษาจีน) 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
KB 215 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
KF 334 การบัญชีบริหาร 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3
  วิชาเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 205 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3
KF 306 หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3
KF 307 การจัดการความมั่นคงทางการเงิน 3
KF 336 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาคุณค่าและจริยธรรม 3
  วิชาเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KF 303 การวิเคราะห์รายงานทางด้านการเงิน 3
KF 360 สัมมนาทางการเงิน และการบัญชี 3
  วิชาเลือก 2 รายวิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ
  หรือ 6 
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา }
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คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Pridi Banomyong Faculty of Law

 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลกัสตูรนติิศาสตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ หลกัสตูร 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 
เป็นเวลากว่า 42 ปี หลกัสตูรของคณะฯ ได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง 
เพือ่ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรูท้ั้งทางด้านทฤษฎแีละปฏบัิติ อนัจะเป็นพืน้ฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การศึกษาต่อ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม พร้อมไปกับสร้างจิตสำานึกในหลักวิชาชีพ 
กฎหมายและสร้างความรับผดิชอบตอ่สงัคม บัณฑิตท่ีสำาเรจ็การศกึษา 
สามารถเข้าทำางานในหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจน 
การประกอบอาชีพอสิระได ้อนัเปน็คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
ตามแนวคิด New Business และ Thailand 4.0 
 พ.ศ. 2552 มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ ใช้นาม “ปรีดพีนมยงค์” เปน็ช่ือสถาบัน 
“คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์” อันแสดงถึงความผูกพันระหว่าง 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอธิการบดีคนแรก
 
แนวทางการศึกษาต่อและแนวทางประกอบอาชีพ 
 ผู้สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต สามารถศึกษาหาความรู้ 
เพิ่มเติมในระดับที่สูงข้ึน ทั้งด้านกฎหมายโดยตรงหรือด้านอื่นๆ 
ได้แก่

 1. เข้ารับการอบรมศึกษาจากสำานักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิต
 2. ศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น 
ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น บรหิารธุรกิจ รฐัศาสตร์ สงัคมศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเป็น 
ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเพียงพอที่จะไปประกอบ 
อาชีพการงานไดห้ลายสาขา ทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกจิ 
เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกรในหน่วยงานของรัฐ 
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย์ เจา้พนกังานบังคับคดี พนกังานคมุประพฤติ  
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำารวจ อาจารย์ 
ที่ปรึกษากฎหมายและนิติกรในองค์กร สถาบันการเงิน และบริษัท 
ห้างรา้นตา่งๆ หรือประกอบอาชีพอสิระ ไดแ้ก่ ทนายความ ทีป่รกึษา 
กฎหมายและเจ้าของกิจการต่างๆ เป็นต้น

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 นิติศาสตรบัณฑิต 
 น.บ. 
 Bachelor of Laws 
 LL.B.
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิตกลุ่มวิชาแกน 75 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

(129 หน่วยกิต)

LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณา (3)
  ความอาญา    
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศ   (3)
  แผนกคดีเมือง  
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้       (3)
LG 216 กฎหมายปกครอง       (3)
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว   (3)
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณา (3)
  ความแพ่ง 1: ภาคทั่วไป  
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรม    (3)
  และสัญญา  
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์      (3)
LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป   (3)
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน    (2)
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก    (2)
LG 247 กฎหมายล้มละลายและ (2)
  ฟื้นฟูกิจการ
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศ  (2)
  แผนกคดีบุคคล 
LG 250 นิติปรัชญา      (2)
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรม (2) 
  ของนักกฎหมาย  
LG 252 ภาษาอังกฤษสำาหรับ (3)
  นักกฎหมาย   
LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป  (3)
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      (3)
LG 255 กฎหมายอาญา  (3)
  : ภาคความผิด 1 
LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  กฎหมายทั่วไป
LG 257 การเขียนทางกฎหมาย    (2)
LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด  (2)
  จัดการงานนอกสั่ง
  และลาภมิควรได้   
LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1       (3)
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (3)
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกัน (3)
  และหลักประกัน

กลุ่มกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และ 
การสร้างสรรค์
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (3)
LG 233 กฎหมายการค้า (3)
  ระหว่างประเทศ    
 เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
LG 260 สัญญาทางพาณิชย์ 2     (3)
LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3   (3)
LG 267 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (3)
  และบัญชีเดินสะพัด
LG 304 การบริหารจัดการทรัพย์สิน  (3)
  ทางปัญญา
LG 306 การให้คำาปรึกษา (3)   
  ทางกฎหมาย การร่างสัญญา   
  และการเจรจาต่อรอง
LG 307 กฎหมายธุรกิจอาเซียน      (3)
LG 308 กฎหมายเศรษฐกิจจาก (3)
  ฐานทรัพยากรชีวภาพ
LG 335 กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทัล (3)
LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับ        (3)
  การควบรวมและ
  การซื้อขายกิจการ
LG 354 กฎหมายการแข่งขัน (3)
  ทางการค้า 
LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ      (3)
  อสังหาริมทรัพย์
LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   (3)
  และวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
LG 337 กฎหมายอาญา (3)
  : ภาคความผิด 2     
LG 371 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (3)
 เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
LG 309 สืบสวนสอบสวนและ (3)
  นิติวิทยาศาสตร์
LG 311 การดำาเนินคดีเยาวชน (3)
  และครอบครัว
LG 312 กฎหมายว่าด้วยการ (3) 
  คุมประพฤติและบังคับโทษ

เ ลื อ ก เ รี ยนจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชา
ที่ เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็น 
วิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้

LG 317 ประวัติศาสตร์กฎหมาย      (3)
LG 318  กฎหมายโรมันเบื้องต้น    (3)
LG 319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  กฎหมายแองโกลแซกซอน
LG 320 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  กฎหมายภาคพื้นยุโรป
LG 322 การวางแผนภาษีสำาหรับ  (3)
  นักกฎหมาย
LG 323 กฎหมายเกี่ยวกับ (3)
  การเดินอากาศและธุรกิจการขนส่ง 
  ทางอากาศ 
LG 324 กฎหมายว่าด้วยการระงับ (3)
  ข้อพิพาททางธุรกิจและ  
  อนุญาโตตุลาการ
LG 325 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ (3)
  การกีฬา การบันเทิง และ  
  นันทนาการ 
LG 326 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  (3)           
LG 328 กฎหมายประกันสังคม (3)
  และสวัสดิการสังคม
LG 329 กฎหมายผังเมืองและ (3)
  การควบคุมอาคาร
LG 330 ศาลรัฐธรรมนูญและ (3)
  วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
LG 331 กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ  (3)
  องค์การมหาชน และหน่วยงาน  
  ธุรการของศาลและองค์กร
  ตามรัฐธรรมนูญ
LG 341 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย  (3)
LG 361 กฎหมายสหภาพยุโรป   (3)
LG 367 กฎหมายหลักทรัพย์และ (3)
  ตลาดหลักทรัพย์

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในกลุ่มประเทศ AEC และจีน 
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล  (3)
GE 122 ปรัชญากับชีวิต         (3)
GE 123 ไทยศึกษา               (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)           
  ยุคประเทศไทย 4.0  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล         (3)
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล        (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง   (3)
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวก (3)
  เพื่อคุณภาพชีวิต    
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง  (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน   (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน    (3)
LW 105 สิทธิขั้นพื้นฐานใน (3)
  สังคมดิจิทัล       
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา (3)
  เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9 หน่วยกิต
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ      (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์  (3)
  และ IoTs  
CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  (3)
  เทคโนโลยีเสมือนจริง และ  
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์    
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิตกลุ่มวิชาแกน 75 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

(129 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (3)
LA 131  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1       
LA 132  ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2       
 

LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณา  (2)
  คดีปกครอง
LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย  (3)
LG 266 การฝึกปฏิบัติงาน (3)
  ทางกฎหมาย      

LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับ (3)
  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
LG 339 กฎหมายวิธีพิจารณา (3)
  ความแพ่ง 2 : ภาคบังคับคดี
LG 351 การบริหารงานกระบวนการ  (3)       
  ยุติธรรมทางอาญา
LG 352 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (3)
LG 376 กฎหมายอาญา (3)
  ระหว่างประเทศ     

กลุ่มกฎหมายภาครัฐ
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
LG 248 กฎหมายแรงงาน       (3)
LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบ (3)
  บริหารราชการแผ่นดินและ
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
LG 224 กฎหมายการคลังและ (3)
  ภาษีอากร     
LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุม  (3)
  การใช้อำานาจรัฐ 
LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร  (3)
  โครงข่ายและธุรกิจโทรคมนาคม
LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม   (3)
LG 370 กฎหมายปกครอง  (3)
  ส่วนท้องถิ่น      
LG 381 กฎหมายมหาชน (3)
  ทางเศรษฐกิจ     
LG 384 กระบวนการนิติบัญญัติและ (3)          
  การร่างกฎหมาย

LG 368 กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม   (3)
  และการลงทุน
LG 383 กฎหมายสิทธิมนุษยชน    (3)
LG 385 หลักกฎหมายสำาหรับการบัญชี  (3)
  การเงิน และการธนาคาร
LG 386 กฎหมายทางการแพทย์    (3)
  และสาธารณสุข
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แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

129 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3 
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3 
LG 253 กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป  3 
LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
LG 257 การเขียนทางกฎหมาย 2
LG 236  กฎหมายลักษณะทรัพย์  3
LG 237 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป  3 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 2 
 และลาภมิควรได้
LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้ 3 
LG 255 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด1  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 
LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1 3
LG 216 กฎหมายปกครอง 3
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 3
LG 252 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 3
 วิชาเลือกเสรี 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 129 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (20 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 3
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3
LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป 3
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน 2
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก 2
LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย  2
LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย 3
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2
LG 250 นิติปรัชญา 2
  วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 วิชาเลือกเสรี 3
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 3
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โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

(93 หน่วยกิต)

ตลอดหลักสูตร 93 หน่วยกิต

 LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (3)

LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   (3)

LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้  (3)

LG 216 กฎหมายปกครอง  (3)

LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว  (3)

LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคทั่วไป (3)

LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรม และสัญญา   (3)

LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์ (3)

LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป (3)

LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน (2)

LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก  (2)

LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (2)

LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล  (2)

LG 250 นิติปรัชญา    (2)

LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย   (2)

* วิชาเลือกอาจเทียบโอนความรู้หรือสอบวัดความรู้ได้ตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้การเทียบโอนความรู้หรือสอบวัดความรู้ 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

LG 252 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย (3)

LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป (3)

LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (3)

LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1 (3)

LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3)

LG 257 การเขียนทางกฎหมาย (2)

LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  (2)

 และลาภมิควรได้    

LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1   (3)

LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (3)

LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน (3)

LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (2)

LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย (3)

LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย (3)

 วิชาเลือก 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต 
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คณะศิลปศาสตร์
The Faculty of Arts 

 คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การส่ือสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สำาเรจ็การศึกษาจะได้รับปริญญา 
“ศิลปศาสตรบัณฑิต” (ศศ.บ.)
 การเรียนการสอนทุกหลักสูตร มุ่งพัฒนาและฝึกฝนให้ผู้เรียน 
เช่ียวชาญ และชำานาญในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและ 
การทำางานในหลากหลายอาชีพ มสีือ่การเรยีนการสอนทนัสมยั ไดศึ้กษา 
โดยตรงกับอาจารย์ชาวตา่งประเทศทีเ่ปน็เจา้ของภาษา นอกจากนียั้งเนน้ 
ให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์การทำางานจริง ด้วยการเรียนแบบ 
สหกิจศึกษาหรือหรือการฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
 ผลติบัณฑิตทีช่ำานาญการใช้ภาษาองักฤษ มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความสามารถเฉพาะทาง 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบริบทท่ัวไป  
และบริบทการทำางาน มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ เป็นผูส้อนและดแูลหลกัสตูร ผูส้ำาเรจ็การศกึษาในสาขา 
วิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลายทาง เช่น งานวิเทศสัมพันธ์  
งานเขียน งานแปล งานสอน งานลูกค้าสัมพันธ์ งานธุรกิจการบิน 
งานบริการธุรกิจระหว่างประเทศ และงานด้านอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อกลาง 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ   
 ผลติบัณฑิตทีช่ำานาญการใช้ภาษาจนี ทัง้ทกัษะการฟงั การพดู  
การอ่าน และการเขียน มีความรู้ด้านวัฒนธรรม สังคม การเมือง  
และเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นอย่างดี มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนและดูแลอย่างใกล้ชิด 
ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง เช่น  
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ งานด้านธุรกิจการบิน การเงิน  
การธนาคาร งานเขียน งานแปล งานสอน และงานด้านอื่นๆที่ใช้ 
ภาษาจีนเป็นสื่อกลาง

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาไทยอย่างมี 
ประสิทธิภาพสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทย ท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่าง 
กว้างขวาง ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้จึงสามารถประกอบอาชีพ 
ได้หลากหลาย เช่นครูอาจารย์ นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ 
เลขานุการ นักข่าว นักพูด ผู้ประกาศ และนักจัดรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ)   
 ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การ 
สื่อสารในบริบทธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ 
ของผู้ประกอบการท่ีดีตลอดจนความรู้และทักษะด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็น 
ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การสื่อสารการตลาด เศรษฐกิจดิจิทัลและ 
การจัดองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
 
แนวทางในการศึกษาต่อ  
 ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย 
เพื่ออาชีพ ภาษาจีนธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ที่ต้องการศึกษาต่อ จะมีทักษะทางภาษา 
ที่เอื้อให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงข้ึนได้หลายสาขา 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)   
 Bachelor of Arts (Business English)  
 B.A. (ฺBusiness English)
 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  
 ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)  
 Bachelor of Arts (Business Chinese)  
 B.A. (Business Chinese)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
 ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)  
 Bachelor of Arts (Thai for Careers)  
 B.A. (Thai for Careers)

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 
 Bachelor of Arts (English for Business 
  Communication)
 B.A. (English for Business Communication)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 63 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (135 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาทีเ่ปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก
เสรีได้ หรืออาจเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
EL 391 ภาษาอังกฤษพาสนุก  (3)
EL 392 ภาษาอังกฤษจากเพลง  (3)
EL 393 การใช้คำาศัพท ์  (3)              
EL 394 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน  (3)

EL 211 การฟังและการพูด 1 (3)
EL 212 การอ่านและการเขียน 1 (3)
EL 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (3)
EL 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (3)
EL 223 วรรณคดีเบื้องต้น (3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
EL 011  พื้นฐานภาษาอังกฤษ (-)
EL 101  การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (3)
EL 102  การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (3)

EL 311 การฟังและการพูด 2   (3)                                        
EL 312 การฟังและการพูด 3 (3)
EL 313 การฟังและการพูด 4 (3)
EL 314 การนำาเสนอทางธุรกิจ (3)
EL 315 การอ่านและการเขียน 2 (3)
EL 316 การอ่านและการเขียน 3 (3)
EL 317 การอ่านและการเขียน 4 (3)
EL 321 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  (3)
EL 322 การแปลเบื้องต้น (3)
EL 331 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  (3)
EL 332 การตลาดเบื้องต้น  (3)
EL 333 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเป็น (3) 
 ผู้ประกอบการ
EL 334 การอภิปรายทางธุรกิจ (3)
EL 335 การเขียนทางธุรกิจ (3)
EL 336 การแปลเชิงธุรกิจ (3)
EL 337 ภาษาอังกฤษสำาหรับเลขานุการ (3) 
 และงานสำานักงาน
EL 338 ภาษาอังกฤษสำาหรับการตลาด (3)
EL 341 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ (3)
EL 342 การรู้ดิจิทัล  (3)
EL 343 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3)
EL 344 การเตรียมตัวสำาหรับงานอาชีพ (3)
  

เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
ต่อไปนี้ให้ครบ 21 หน่วยกิต หรือเลือก 
2 รายวิชา 6 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาเลือก 
และเลือกอีก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 
ในกลุ่มวิชาโทของต่างสาขาหรือต่างคณะ
วิชา        
EL 351 การพูดในที่ประชุมชน (3)
EL 352 การอ่านเชิงวิเคราะห์ (3)
EL 353 ภาษาอังกฤษเพื่อการ (3)
  ทดสอบความสามารถทางภาษา
EL 354 การเขียนเรียงความ (3)
EL 361 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  (3)
EL 362 วาทกรรมภาษาอังกฤษ (3)
  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ในวิชาชีพ
EL 363 การแปลระดับกลาง (3)
EL 371 ภาษาอังกฤษ (3)
  สำาหรับงานลูกค้าสัมพันธ์
EL 372 ภาษาอังกฤษ (3)
  สำาหรับงานโรงแรม 
EL 373 ภาษาอังกฤษ (3)
  สำาหรับการท่องเที่ยว
EL 374 ภาษาอังกฤษ (3)
  สำาหรับธุรกิจการบิน 
EL 375 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ (3)
  นำาเข้าส่งออก 
EL 376 การสอนภาษาอังกฤษ (3)
  เบื้องต้น  
EL 377 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสาร (3)
  มวลชน  
EL 381 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบัน (3) 
EL 402 การฝึกงาน  (3)
EL 410 สหกิจศึกษาเพื่อการสื่อสาร (6)
  ภาษาอังกฤษ

 

วิชาโทสำาหรับสาขาวิชาอื่น 15 หน่วยกิต
นกัศกึษาตา่งสาขาวิชาหรือต่างคณะเรยีนวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาโทได้ โดยเลอืกเรยีน
รายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะให้ครบ 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 011 พื้นฐานภาษาอังกฤษ  -
EL 101 การใช้ภาษาอังกฤษ 1  3
EL 211 การฟังและการพูด 1  3
EL 212 การอ่านและการเขียน 1  3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม   3 
 เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 102 การใช้ภาษาอังกฤษ 2  3
EL 311 การฟังและการพูด 2  3
EL 315 การอ่านและการเขียน 2  3
EL 341 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ  3 
EL 342 การรู้ดิจิทัล  3
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3 

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  3
EL 312 การฟังและการพูด 3  3
EL 316 การอ่านและการเขียน 3  3
EL 331 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 223 วรรณคดีเบื้องต้น   3
EL 313 การฟังและการพูด 4  3
EL 317 การอ่านและการเขียน 4  3
EL 321 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท  3
 วิชาเลือกเสรี 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 3 
EL 314 การนำาเสนอทางธุรกิจ             3    
EL 322 การแปลเบื้องต้น  3
EL 335 การเขียนทางธุรกิจ  3
EL 337  ภาษาอังกฤษสำาหรับเลขานุการและงานสำานักงาน   3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 332 การตลาดเบื้องต้น 3
EL 333  ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  3
EL 336  การแปลเชิงธุรกิจ  3
EL 338  ภาษาอังกฤษสำาหรับการตลาด 3
EL 343  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 334  การอภิปรายทางธุรกิจ  3
EL 344  การเตรียมตัวสำาหรับงานอาชีพ   3
 วิชาเลือก หรือวิชาโท 3 รายวิชา  9
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
EL 410 สหกิจศึกษา
 หรือ   6 
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 

}
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (135 หน่วยกิต)

LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  (3) 
LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  (3)
ZH 202 วัฒนธรรมจีนกับการใช้ภาษา (3)
ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ  (3)
ZH 203 การตลาดเบื้องต้น   (3) 
ZH 204 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ   (3)

ZH 301 ภาษาจีน 1   (3)   
ZH 302 ภาษาจีน 2   (3)     
ZH 303 ภาษาจีน 3   (3)
ZH 304 ภาษาจีน 4   (3)
ZH 305 ภาษาจีน 5   (3) 
ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน    (3)
ZH 307 การฟงัการพดูภาษาจนีธุรกิจ  (3)
ZH 308 การอ่านภาษาจีน     (3)
ZH 309 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ     (3) 
ZH 310 การเขียนภาษาจีน    (3)
ZH 311 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (3)
ZH 312 การแปลภาษาจีน     (3)
ZH 313 การแปลภาษาจีนธุรกิจ    (3)
ZH 314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ   (3)
ZH 315 โสตทัศนาภาษาจีน      (3) 
ZH 401 การสัมมนาภาษาจีนธุรกิจ (3)

1. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
ZH 350 นิทานสุภาษิตจีน       (3)   
ZH 351 ภาษาจีนเพื่อการนำาเที่ยว   (3)   
ZH 352 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม    (3)   
ZH 353 ภาษาจีนสำาหรับมัคคุเทศก์  (3)   
ZH 354 ภาษาจีนเพื่อการค้า (3)
  ระหว่างประเทศ       
ZH 355 การอ่านนวนิยายจีน   (3)      
ZH 356 ภาษาจีนเพื่อการเงินการธนาคาร (3)
ZH 357 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (3)
  การลงทุนในประเทศจีน   
ZH 371 ภาษาจีน 6 (3)   
ZH 358 ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน (3) 
ZH 359 เศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน (3)   
ZH 360 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจีน (3)   
ZH 361 ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป    (3)   
ZH 362 การสอนภาษาจีนเบื้องต้น  (3)   
ZH 363 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว (3)
  สำาหรับงานอาชีพ
ZH 364 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน  (3)   
ZH 365 ภาษาจีนประยุกต์ (3)
ZH 366 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน (3) 
ZH 367 หลักภาษาจีน  (3)   
ZH 368 วรรณกรรมจีน          (3)   
ZH 369 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน    (3)   
ZH 370 ล่ามภาษาจีน  (3)   
ZH 372 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน  (3)   
ZH 402 ฝึกงาน      (3)   
ZH 410 สหกิจศึกษาด้านภาษาจีนธุรกิจ  (6)   

2. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
ให้เลอืกเรยีนจากกลุม่วชิาเฉพาะเลอืกเพิม่อกี 15 
หนว่ยกิต หรือเลอืกเรียนกลุม่วิชาโท โดยเลอืกเรยีน 
วิชาโทของคณะหรอืต่างคณะ จำานวนไมน้่อยกว่า 
15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท สำาหรับสาขาวิชาอื่น 15 หน่วยกิต
นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะท่ีเลือกวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโท ต้องเรียน 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ZH 301 ภาษาจีน 1 (3)
ZH 302 ภาษาจีน 2     (3)
ZH 303 ภาษาจีน 3     (3)
เลือกเรียนอีก 2 รายวิชา 6  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับหรือกลุ่มวิชา 
เฉพาะเลือก

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกและกลุ่มวิชาโท 33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอดุมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีค่ณะอนมุติัให้เป็นวิชาเลอืกเสรีได้
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3
ZH 301 ภาษาจีน 1  3
ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน  3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3
ZH 302 ภาษาจีน 2  3
ZH 307 การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ  3
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  3
 วิชาเลือกเสรี 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
ZH 303 ภาษาจีน 3  3
ZH 308 การอ่านภาษาจีน  3
ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ  3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
ZH 304 ภาษาจีน 4  3
ZH 314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา  6
 วิชาโท 2 รายวิชา  6
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172  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3
ZH 305 ภาษาจีน 5  3
ZH 309 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ  3
ZH 310 การเขียนภาษาจีน  3
ZH 315 โสตทัศนะภาษาจีน  3
 วิชาเฉพาะเลือก  3
 วิชาโท  3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ZH 313 การแปลภาษาจีนธุรกิจ  3
ZH 311 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3
ZH 401 การสัมมนาภาษาจีนธุรกิจ  3
 วิชาโท 2 รายวิชา  6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ZH 410 สหกิจศึกษาด้านภาษาจีนธุรกิจ
                          หรือ 6  
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3
ZH 202 วัฒนธรรมจีนกับการใช้ภาษา  3
ZH 203 การตลาดเบื้องต้น  3
ZH 204 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3
ZH 312 การแปลภาษาจีน  3
 วิชาเฉพาะเลือก  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3

}
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาโท

หรือวิชาเลือก 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (129 หน่วยกิต)

LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    (3)
LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    (3)
TL 201 ความรู้พื้นฐาน (3)
  วรรณกรรมไทย        
TL 202 ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย (3)         
TL 203 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม (3)
          

TL 301 การพัฒนาทักษะการอ่าน (3)
TL 302 การพฒันาทักษะการเขียน    (3)
TL 303 การอ่่านเชิงวิจารณ์    (3)
TL 304 การพูดเพื่อการสื่อสาร    (3)
  ทางธุรกิจ
TL 305 การใช้ภาษาไทย   (3)                  
  การนำาเสนอ
TL 318 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     (3)                 
TL 319 ระบบความหมายใน        (3)
        ภาษาไทย          
TL 327 วรรณกรรมเอกของไทย     (3)
TL 328 วรรณกรรมอาเซียน        (3)
TL 401 สัมมนาการใช้ภาษาไทย  (3)
  ปัจจุบัน
TL 402 การฝึกงานวิชาชีพ         (3)

หรือ
TL 410 สหกิจศึกษา (6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลือก 10 รายวิชา 30 หน่วยกิต
TL 306 การอ่านเพื่อธุรกิจ (3)
TL 307 ศิลปะการอ่านออกเสียง     (3)
TL 308 การเขียนภาษาไทย       (3)
        เพื่อการบริหารสำานักงาน        
TL 309 การเขียนเชิงวิชาการ (3)                       
TL 310 การเขียนปริทัศน์ (3)
TL 311 การเขียนบทความ (3)                  
  และสารคดี
TL 312 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (3)                  
TL 313 การเขียนวรรณกรรม (3)
        สำาหรับเด็ก
TL 314 การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย (3)
TL 315 การเขียนเพื่อการแสดง (3)
TL 316 การเขียนร้อยกรอง (3)
TL 317 การแปลภาษาไทย (3)
TL 320 การแปรและการเปลี่ยนเปลง (3)
  ของภาษาไทย
TL 321 สำานวนการเขียนภาษาไทย (3)
TL 322 คำายืมภาษาต่างประเทศ (3)
  ในภาษาไทย
TL 323 ภาษาบาลีและสันสกฤต (3)
  ในภาษาไทย
TL 324 ทฤษฎีการเรียนภาษา (3)            
TL 325 การสอนภาษาไทย (3)            
  สำาหรับชาวต่างประเทศ
TL 326 แบบเรียนภาษาไทย (3)
        สำาหรับชาวต่างประเทศ     
TL 329 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (3)                    
TL 330 วรรณกรรมคำาสอน (3)
TL 331 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย (3)
TL 332 วรรณกรรมนิราศ (3)
TL 333 วรรณกรรมสตรีศึกษา (3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรยีนจากรายวิชาท่ีเปดิสอนในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์  หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอน 
ในระดับอดุมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีค่ณะอนมุติัให้เป็นวิชาเลอืกเสรไีด ้
หรือเลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะ

กลุ่มวิชาโท วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำาหรับสาขาวิชาอื่น 15 หน่วยกิต
นกัศึกษาตา่งสาขาวิชาหรือตา่งคณะ เรียนวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพเป็นวิชาโทได ้โดยต้อง 
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1. เรียนวิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจาก 3 รายวิชาต่อไปนี้ 
 TL 301 การพัฒนาทักษะการอ่าน
 TL 302 การพัฒนาทักษะการเขียน        
 TL 304 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2. เลอืกเรียนอกี 3 รายวิชา รวม 9 หนว่ยกิต จากวิชาเอกบังคบัและ/หรอีวิชาเอกเลอืก 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆในกลุ่ม 
 วิชาสังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวด  
 วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาโท

หรือวิชาเลือก 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (129 หน่วยกิต)

TL 334 วรรณกรรมการแสดง (3)            
TL 335 ภาษาไทยในสื่อมวลชน (3)            
TL 336 ภาษาไทยในเพลง (3)            
TL 337 อารมณ์ขันในภาษาไทย      (3)
TL 338 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว (3)
TL 339 ภาษาไทยกับการสื่อสาร     (3)                            
  ข้ามวัฒนธรรม
TL 340 คติชนสมัยใหม่ (3)
TL 341 การแปรรูปวรรณกรรม     (3)
  เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
TL 342 การพัฒนาทักษะการฟัง    (3)
TL 343 การพัฒนาทักษะการพูด   (3)
TL 344 ภาษาไทยเพื่อการโรงแรม   (3)
TL 345 ทักษะการล่ามเบื้องต้น   (3)
  เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาโทหรือวิชาเลือก 5 รายวิชา 15 
หน่วยกิต
1. วชิาโท เลอืกเรียนจากกลุม่วิชาโทสาขาวิชา

อื่นที่กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    
หรือ

2. วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาเอกบังคับ 
และ/หรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาอื่น
สาขาใดสาขาหนึ่ง 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
TL 201 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 3
TL 202 ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย 3
TL 203 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
TL 301 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3
 วิชาเลือกเสรี 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
TL 302 การพัฒนาทักษะการเขียน 3
TL 303 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3
TL 305 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำาเสนอ 3
TL 328 วรรณกรรมอาเซียน 3
 วิชาเอกเลือก 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
TL 327 วรรณกรรมเอกของไทย 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
 วิชาเอกเลือก 3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
TL 318 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3
 วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
 วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือก   3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TL 401 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน  3 
 วิชาโทและ/หรือวิชาเลือก 2 รายวิชา  6
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
TL 304 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
 วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา 9
 วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือก  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TL 309 ระบบคำาและความหมายในภาษาไทย 3
 วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา 9
 วิชาโท และ/หรือ วิชาเลือก   3

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TL 402 การฝึกงานวิชาชีพ 3 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (สหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
TL 318 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3
 วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
 วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือก 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
 วิชาเลือกเสรี 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TL 410 สหกิจศึกษา 6 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
TL 304 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
 วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา 9
 วิชาโทและ/หรือ วิชาเลือก 2 รายวิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TL 319 ระบบความหมายในภาษาไทย 3
 วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา 9
 วิชาโท และ/หรือ วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
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General Education 30 Credits
Required Courses 90 Credits and Free Elective Courses 6 Credits

Core Courses 27 Credits Major Courses 42 Credits Minor Courses 15 Credits

Humanities 6 Credits
GE 191 Creative Thinking and  (3)
  Innovation 
Select 1 course 3 credits        
GE 152 Philosophy and Life (3)
GE 153 Thai Studies (3)
GE 192 New Economy and  (3)
  Cultures of AEC Countries 
  and China
GE 193 Life and Digital Culture (3)

Social Sciences 6 Credits  
GE 190 Thai Society and  (3)
  Economy in Thailand 4.0

Select 1 course 3 credits        
BA 173 Digital Entrepreneurship (3)
BA 174 High Value Services (3)
EO 150 Digital Economy (3)
GE 166  Positive Psychology for  (3)
  Quality of Life
GE 167 Public Mind for  (3)
  Community 
GE 168 Civic Education (3)
LW 153 Law in Everyday Life (3)
PA 151 Quality of Life through  (3)
  Sufficiency Economy 
  Philosophy
      
Science and Mathematics 9 Credits                               
MA 154 Mathematics and  (3)
  Statistics
SC 156 Science and Technology (3)

 Structure of Curriculum 

Bachelor of Arts Program in English for Business Communication (International Program) 

2018 (126 Credits)

 

 

BC 201 English Structure (3)
BC 202 Basic Research Skills (3)
BC 203 Public Speaking Skills (3)
BC 204 Intercultural Business  (3)
  Communication
BC 205 Entrepreneurship and  (3)
  Start-up Business 
  Development
BC 206 International Business  (3)
  Organization and 
  Management
BC 207 Principles of Marketing  (3)
  and Innovative Marketing 
  Strategies
BC 208 Marketing  (3)
  Communication for 
  Entrepreneurs
BC 209 Introduction to  (3)
  Accounting and Finance 
  for Entrepreneurs

BC 301 Conversational English (3)
BC 302 English Pronunciation (3)            
BC 303 Effective Reading Skills (3)
BC 304 Analytical Reading (3)
BC 305 Essentials in Writing  (3)
   Skills             
BC 306 Academic Writing Skills (3)
BC 307 Reading in Business (3)
BC 308 Business Writing 1 (3)
BC 309 Business Writing 2 (3)
BC 310 English for  (3)
   Entrepreneurs             
BC 311 Language Skills for  (3)
   Digital Communications             
BC 312 Business Presentation  (3)
   Skills             
BC 401 Capstone Business  (3)
   Project 1             
BC 402 Capstone Business  (3)
   Project 2  

Select 1 of the following streams
Stream 1: Chinese                     
ZH 391 Communicative Chinese 1 (3) 
ZH 392 Communicative Chinese 2 (3) 
ZH 393 Communicative Chinese 3  (3)
ZH 394 Conversational Chinese (3)
ZH 395 Chinese for Business  (3)
  Communication

Stream 2 : Thai (for Non-Native 
Speakers) 
TL 351 Communicative Thai 1 (3)
TL 352 Communicative Thai 2 (3)
TL 353 Communicative Thai 3 (3)
TL 354 Thai for Specific  (3)
  Purposes 1 
TL 355 Thai for Specific  (3)
  Purposes 2

Stream 3:  Tourism and Hospitality 
Business                   
BC 351 Introduction to the (3) 
  Hospitality and Tourism 
  Industry
BC 352 Hotel and Lodging  (3)
  Management

Select 3 courses 9 credits
BC 353 Travel Business  (3)
  Management
BC 354 Food and Beverage  (3)
  Management
BC 355 Tourism and Hospitality  (3)
  Marketing
BC 356 Sustainable Tourism  (3)
  Management
BC 357 Airline Service  (3)
  Management 
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General Education 30 Credits
Required Courses 90 Credits and Free Elective Courses 6 Credits

Core Courses 27 Credits Major Courses 42 Credits Minor Courses 15 Credits

 Structure of Curriculum 

Bachelor of Arts Program in English for Business Communication (International Program) 

2018 (126 Credits)

Free Elective Courses 6  Credits
Students must complete 6 credits from courses offered by international 
programs or the Business English Program of Dhurakij Pundit University 
or any international programs with approval from the program committee.

BC 410 Co-operative Education for Career  (6)
   and Communication Skills Development       

Minor Courses for Other Programs  15  credits
Students from other programs or faculties can choose English for 
Business Communication as their minor by taking 15 credits from the 
following courses.  
BC 203  Public Speaking Skills  (3)
BC 204  Intercultural Business Communication (3)
BC 208  Marketing Communication for Entrepreneurs (3)
BC 310  English for Entrepreneurs  (3)
BC 311  Language Skills for Digital Communications (3)

Select 1 course 3 credits        
CE 150 Introduction to Robotics (3)
CT 151 Artificial Intelligence  (3)
  World and IoTs
CT 152 Introduction to Virtual  (3)
  Reality and Augmented 
  Reality
                          
Languages 9 Credits
BC 101 Communicative English 1 (3)
BC 102 Communicative English 2 (3)

Select 1 course 3 credits        
TL 150 Communication Skills  (3)
  in Thai
TL 160 Communication Skills  (3)
  in Thai for Non-Native 
  Speakers
ZH 150 Chinese for  (3)
  Communication 
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Study Plan for Bachelor of Arts Program in English for Business Communication 

(International Program) (126 Credits)

Year 1

Semester 1 (18 credits) Semester 2 (18 Credits)

 Code Subject Credits
BC 101 Communicative English 1 3
BC 201 English Structure  3
BC 301 Conversational English 3
GE 190 Thai Society and Economy in Thailand 4.0 3
GE 191 Creative Thinking and Innovation 3
  GE-Elective Course in Language  3 

 Code Subject Credits
BC 102 Communicative English 2 3
BC 302 English Pronunciation  3
BC 303 Effective Reading Skills  3
BC 305 Essentials in Writing Skills 3
SC 156 Science and Technology 3
  GE-Elective Course in Science 3

Year 2

Semester 1 (21 credits) Semester 1 (18 credits)

 Code Subject Credits
BC 304 Analytical Reading 3 
BC 306 Academic Writing Skills  3
BC 307 Reading in Business  3
BC 308 Business Writing 1 3
MA 154 Mathematics and Statistics 3
  GE-Elective Course in Humanities  3
  Minor Course 3

 Code Subject Credits
BC 202 Basic Research Skills  3
BC 207 Principles of Marketing and Innovative  3
  Marketing Strategies 
BC 309 Business Writing 2                     3
BC 310 English for Entrepreneurs 3
  and Mathematics
  Minor Course 3
  Free Elective Course 3
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Study Plan for Bachelor of Arts Program in English for Business Communication 

(International Program)  (126 Credits)

Year 3

Semester 1 (15 credits) Semester 2 (18 Credits)

 Code Subject Credits
BC 204 Intercultural Business Communication  3
BC 205 Entrepreneurship and Start-up Business  3
  Development 
BC 208 Marketing Communication for Entrepreneurs 3
BC 209 Introduction to Accounting and Finance  3
  for Entrepreneurs                
  Minor Course  3

 Code Subject Credits
BC 203 Public Speaking Skills  3
BC 206 International Business Organization and  3
  Management 
BC 401  Capstone Business Project 1  3   
BC 402 Capstone Business Project 2  3
  Minor Course  3
  GE-Elective Course in Social Sciences  3

Year 4

Semester 1 (12 credits) Semester 2 (6 credits)

 Code Subject Credits
BC 311 Language Skills for Digital Communications 3 
BC 312 Business Presentation Skills  3
  Minor Course  3
  Free Elective Course  3

 Code Subject Credits
BC 410 Co-operative Education for Career and  6
  Communication Skills Development
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หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม      (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต                           (3)
GE 123 ไทยศึกษา                              (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน (3)
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล                   (3)
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0   (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล                               (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง                          (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล                                 (3)
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต            (3)
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง                  (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน        (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน        (3)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ                            (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      (3)
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์    (3)
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs            (3)
CT 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (3)
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                          (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 (3)
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             (3)
 

วิชาเลือกเสรี สังกัดคณะศิลปศาสตร์
สำาหรับนักศึกษาทุกคณะวิชา

GE 351 อิสลามกับสังคมไทย  (3)            

GE 352 สังคีตนิยม  (3)            

GE 353 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ (3)            

GE 354 การจัดการความดี  (3)            

GE 355 ภูมิปัญญาไทยเพื่อการดำารงชีวิต (3)            

GE 356 การกีฬาเพื่อสุขภาพ  (3)            

GE 357 สตรีในสังคมพลวัต  (3)            

GE 358 วัฒนธรรมอาเซียน  (3)            

GE 360 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ (3)            

GE 361 วิทยาการทหาร  (3)            

GE 370 การพัฒนาผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 (3)            

GE 371 เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์  (3)            

LB  351 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 (3)            

LB  352 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2  (3)            

LI  351 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1 (3)            

LI 352 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2 (3)          

LV  351 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 (3)            

LV  352 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 (3)    

EL  391 ภาษาอังกฤษพาสนุก  (3)

EL  392 ภาษาอังกฤษจากเพลง  (3) 

EL  393 การใช้คำาศัพท ์  (3)

EL  394 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน (3)

              







คณะนิเทศศาสตร์
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 คณะนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2532 ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา นิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะนิเทศศาสตร์เปิด
สอน 4 สาขาวิชา ได้แก่
 1. สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
 2.  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 3. การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 4. การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
 ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร 
เพื่องาน มีความเข้าใจกว้างขวางลึกซ้ึงเพียงพอที่จะพัฒนาตนเอง 
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัติ 
 ผู้สำาเร็จการศึกษาจะศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท้ังด้านนเิทศศาสตรโ์ดยตรงหรอืสาขา 
อื่นท่ีเก่ียวข้อง สามารถทำางานด้านการใช้สื่อและสื่อดิจิทัลเพื่อการ 
พัฒนาองค์กรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน เช่น  
เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา  
นักสื่อสารการตลาด ผู้สื่อข่าวผู้กำากับการแสดง นักแสดง พิธีกร  
ผู้ประกาศ นักเขียน นักวิเคราะห์การขาย นักวิจัยและพัฒนา 
วิทยากรในการฝึกอบรม

สาขาวิชา                    ิ อิิ                                                   
ททสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
 ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีทักษะรอบด้าน ในการผลิต 
สือ่ดิจทิลั และสามารถสร้างสรรคเ์นือ้หาตอบโจทย์ทุกความต้องการ 
ของโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ  
เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพและการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็น 
สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ไลน์ ยูทูบและสื่อใหม่ รวมถึงเข้าใจ 
ในธุรกิจสื่อ และวิธีการหาแหล่งเงินทุนในการผลิต การสร้างรายได ้

คณะนิเทศศาสตร์
The Faculty of Communication Arts

สามารถบริหารสื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เรียนจบ
แล้วสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ผลิตสื่อ โปรดิวเซอร์รายการ 
วิทยุโทรทศัน ์คนเขียนบท ผูส้ือ่ข่าว ยูทูบเบอร ์บลอ็คเกอร ์content 
creator และ audiovisual specialist ฯลฯ

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
เทคโนโลยีภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์ 
ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์แบบต่างๆ เช่นภาพยนตร์บันเทิง 
ภาพยนตรส์ารคด ีภาพยนตรโ์ฆษณา ดว้ยอปุกรณแ์ละห้องปฏบิติัการ 
ภาพยนตร์ระบบดิจิทัลอันทันสมัย รวมทั้งการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญของกระบวนการผลิต เช่น การเขียนบท 
ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ การกำากับภาพยนตร์ การตัดต่อ
คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ การใช้สื่อ
ดิจิทัลสำาหรับงานภาพยนตร์ ฝึกทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำางานด้านภาพยนตร์  
และสือ่ดิจทิลัทัง้เบือ้งหนา้และเบ้ืองหลงัแบบครบวงจรอย่างมอือาชีพ

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
 สรา้งบัณฑิตท่ีเข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลกดจิทิลั เรียนรู้ 
การทำาการสือ่สารการตลาดดจิทิลั กระบวนการคิด การเลา่เร่ือง การ 
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด มีทักษะในการ 
จัดการสื่อ การจัดการแบรนด์ดิจิทัล การวิจัยการตลาดและการ 
วิเคราะห์สื่อดิจิทัล เน้นทักษะฝึกปฏิบัติจริงด้วยการตั้งธุรกิจ 
การตลาดดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบโครงงาน  
การสือ่สารการตลาดดจิทิลั และมรีายวิชาทีม่เีนือ้หาเชิงลกึเพือ่ให้ 
สามารถก้าวสูว่ชิาชีพและเปน็ผูป้ฏบัิติงานไดจ้ริง เช่นการสือ่สาร 
ธุรกิจด้วยแอ็พพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊กศึกษา การทำาการตลาดผ่าน 
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ระบบค้นหาการตลาดเพื่อสังคมยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 
 หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล มุ่งสอนทักษะต่างๆ 
ในการจัดการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล และสื่อสมัยใหม่ ท้ังเบ้ืองหน้า 
และเบื้องหลัง อาทิ การแสดง การกำากับการแสดง การเขียนบท 
การออกแบบเพื่อการแสดง การบริหารงานสื่อสารการแสดง  
โดยแนวทางของหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
ของการสื่อสารการแสดงกับความรู้ทางด้านธุรกิจเพื่อวางรากฐาน 
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมสำาหรับการประกอบอาชีพในสายงาน
บันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 
 1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์)
  นศ.บ. (สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์)
  Bachelor of Communication Arts
      (Digital Media and Creation)
  B.Com.Arts (Digital Media and Creation) 

 2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
  นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  
  Bachelor of Communication Arts   

  (Film and Digital Media)

  B.Com.Arts (Film and Digital Media)

 3. นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
  นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)   
  Bachelor of Communication Arts   

  (Digital Marketing Communication) 
  B.Com.Arts (Digital Marketing Communication)

 4. นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
  นศ.บ. (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)  
   Bachelor of Communication Arts   

 (Performing Arts in Digital Communication)
  B.Com.Arts (Performing Arts in Digital 
    Communication)
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 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (135 หน่วยกิต) 

 

 

CA 201 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ (3)
CA 213 การถ่ายภาพดจิทัิล                  (3)
  เพื่อการสื่อสาร   
CA 214 การคิดสร้างสรรค์และ  (3)           
  การออกแบบทางนิเทศศาสตร์   
CA 215 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน (3)     
CA 216 กฎหมายและจริยธรรม (3)            
  ในการสื่อสารดิจิทัล
CA 217 จิตวิทยาการสื่อสารและ (3)
  การวิเคราะห์ผู้รับสาร
CA 218 การสื่อสารด้วยการพูด (3)             
  และเทคนิคการนำาเสนอ  
CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)  
DI 201 ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ (3)
FD 203 ศิลปะการเล่าเรื่อง (3)
  และการออกแบบสาร 
PC 205 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง (3)
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3)

DI 301 ทักษะการใช้ภาษาสำาหรับสื่อ (3)
  ดิจิทัล  
DI 302 หลักการถ่ายทำาและตัดต่อ (3)               
  ลำาดับภาพเพื่อสื่อดิจิทัล 
 
DI 303 การเขียนบทสำาหรับสื่อดิจิทัล (3)           
  และการสร้างสรรค์ 
DI 304 การสร้างสรรค์เพลงและ (3)
  เสียงประกอบสำาหรับสื่อดิจิทัล 
DI 305 การวิเคราะห์ข้อมูล (3)
  และการวิจัยสื่อ   
DI 306 การจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล (3)
DI 307 การทำาการตลาดจากเนื้อหา (3)            
DI 308 กราฟิกและแอนิเมชัน (3)
DI 309 การผลิตข่าว (3) 
DI 310 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล  (3)
  และการสร้างสรรค์               
DI 311 โครงงานสื่อดิจิทัล (3)
  และการสร้างสรรค์ 1 
DI 312 โครงงานสื่อดิจิทัล  (3)
  และการสร้างสรรค์ 2
DI 313 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นต้น  (3)
DI 314 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง (3)
เลือก เรียนอีก 6 หน่วยกิต
DI 401 การสัมมนาสื่อดิจิทัล (3)
  และการสร้างสรรค์
DI 402 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์  (3)
หรือ
DI 403 สหกิจศึกษาทางสื่อดิจิทัล (6)
  และการสร้างสรรค์

เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจากกลุ่ม
วิชาเลอืกของคณะนเิทศศาสตรไ์มน่อ้ยกว่า 15 
หน่วยกิต  หรือเลือกเรียนทั้ง 15 หน่วยกิต 
ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปิดสอนโดย
หลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์
DI 351 วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล  (3)
DI 352 สื่อดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย (3)
  ตะวันออกเฉียงใต้และจีน 
DI 353 สื่อดิจิทัลนานาชาติ (3)
DI 354 สื่อใหม่กับสังคม (3)               
DI 355 สื่อและวัฒนธรรมศึกษา (3)
DI 356 การวิจารณ์สื่อ (3)

กลุ่มที่ 2 การผลิตสื่อ                   
DI 357 การสร้างสรรค์บูรณาการ (3)
  สื่อใหม่       
DI 358  การผลิตรายการวิทยุกระจาย (3)
  เสียง  
DI 359 การผลิตละคร (3)
DI 360 การผลิตสารคดี (3)                
DI 361 การผลิตรายการบันเทิง (3)               
DI 362  การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ (3)
DI 363 การผลิตสื่อเพื่อชุมชน (3)
DI 364 การผลิตสื่อเพื่อเด็ก (3)
  เยาวชนและครอบครัว 
DI 365 การผลิตสื่อเพื่อผู้สูงวัย (3)
DI 366 การผลิตสื่อเพื่อเพศทางเลือก (3)

กลุ่มที่ 3 เสริมทักษะเฉพาะด้าน
DI 367 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อ (3)
  ดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
  หัวข้อ 1 
DI 368 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อ (3)
  ดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
  หัวข้อ 2

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
   และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 (3)
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (3)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (135 หน่วยกิต) 

DI 369 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่อ (3)
  งานนิเทศศาสตร์ หัวข้อ 1 
DI 370 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่อ (3)
  งานนิเทศศาสตร์ หัวข้อ 2 
DI 371 การศึกษาดูงาน  (3)
  ในสถานประกอบการ 
DI 372 ผู้ประกาศและพิธีกร  (3)
  ในการดำาเนินรายการ 
DI 373 เทคนิคการแต่งหน้าและ (3)
  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
DI 374 การออกแบบฉากและจัดแสง  (3)
DI 375  การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (3)
  และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
กรณีจะได้วิชาโท นักศึกษาจะต้องเลือกจาก
กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาอื่นในคณะ สาขาวิชา
หนึ่งให้ครบ 15 หน่วยกิต ตามที่กลุ่มวิชาโท
ของสาขาวิชานั้นๆ กำาหนดไว้

กลุ่ ม วิ ช าโทสาขาสื่ อ ดิ จิ ทั ล และกา ร
สร้างสรรค์สำาหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนหรือ
คณะอื่น

นักศึกษาต่างสาขาหรือต่างคณะท่ีจะเลือก
สาขาสือ่ดิจทัิลและการสร้างสรรค์เปน็วิชาโท 
จะต้องลงเรียนวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต

DI 302 หลักการถ่ายทำาและตัดต่อ (3)       
  ลำาดับภาพเพื่อสื่อดิจิทัล 
DI 303 การเขียนบทสำาหรับสื่อดิจิทัล (3)      
  และการสร้างสรรค์ 
และเลือกเรียนอีก 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
จากกลุ่มวิชาเอกและ / หรือ กลุ่มวิชาเลือก
ของสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

 แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

CA 201 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ 3

CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3

DI 201 ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 218 การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการนำาเสนอ 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
PC 205 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ   3
  วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 214 การคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 3
  ทางนิเทศศาสตร์
CA 217 จิตวิทยาการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้รับสาร 3
DI  301 ทักษะการใช้ภาษาสำาหรับสื่อดิจิทัล 3
DI  302 หลักการถ่ายทำาและตัดต่อลำาดับภาพเพื่อสื่อดิจิทัล 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 215 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3
CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
DI 303  การเขียนบทสำาหรับสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 3
DI 304 การสร้างสรรค์เพลงและเสียงประกอบ 3
  สำาหรับสื่อดิจิทัล
FD 203 ศิลปะการเล่าเรื่องและการออกแบบสาร 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
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 แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DI 305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยสื่อ 3
DI 306 การจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล 3
DI 308 กราฟิกและแอนิเมชัน 3
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท 3 รายวิชา 9

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DI 307 การทำาการตลาดจากเนื้อหา 3
DI 309  การผลิตข่าว 3
DI 310 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 3
DI 311 โครงงานสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 1 3
DI 312 โครงงานสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 2 3
DI 313 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นต้น 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DI 314 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง 3
CA 216 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารดิจิทัล 3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา 6
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DI 401 การสัมมนาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  3
DI 402 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์  3
 หรือ
DI 403 สหกิจศึกษาทางสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 6
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (135 หน่วยกิต) 

CA 201 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ (3)
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อ (3)
  การสื่อสาร    
CA 214 การคิดสร้างสรรค์และ (3)
  การออกแบบทางนิเทศศาสตร์      
CA 215 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน (3)
CA 216 กฎหมายและจริยธรรม (3)
  ในการสื่อสารดิจิทัล
CA 217 จิตวิทยาการสื่อสารและ (3)
  การวิเคราะห์ผู้รับสาร
CA 218 การสื่อสารด้วยการพูดและ (3)
  เทคนิคการนำาเสนอ
CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)
DI 201 ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ (3)
FD 203 ศิลปะการเล่าเรื่องและ (3) 
  การออกแบบสาร
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3)
PC 205 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง (3)

FD 303 การเขียนบทภาพยนตร์ (3) 
FD 308 ศิลปะการแสดงสำาหรับ (3)
  ภาพยนตร์           
FD 329 พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์  (3)
FD 331 การผลิตภาพยนตร์และ  (3)
  สื่อดิจิทัล 1 
FD 332 การผลิตภาพยนตร์และ (3)
  สื่อดิจิทัล 2
FD 333 ภาษาอังกฤษสำาหรับงาน (3)       
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
FD 335 การตัดต่อภาพยนตร์  (3)
FD 337 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำาหรับ (3)     
  การผลิตภาพยนตร์และ
        สื่อดิจิทัล
FD 339 ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (3)
FD 356 พื้นฐานการเขียนสำาหรับงาน (3)
  ภาพยนตร์
FD 357 การสื่อความหมาย (3)
  ในภาพยนตร์  
FD 358 ทักษะการอ่านและการ (3)
     ตีความสำาหรับงานภาพยนตร์
FD 391 โครงงานสร้างสรรค์ (3)
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1   
FD 392 โครงงานสร้างสรรค์ (3)
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2   
 เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต
FD 403 การฝึกงานหรือโครงงาน (3)
  ภาพยนตร์
FD 404 สัมมนาภาพยนตร์ (3)
  และสื่อดิจิทัล  
 หรือ
FD 413 สหกิจศึกษาทางด้าน (6)
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจาก
กลุ่มวิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิตหรือเลือกเรียนทั้ง15 
หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
เปดิสอนโดยหลกัสตูรอืน่ในมหาวิทยาลยัธรุกิจ
บัณฑิตย์
FD 326 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง (3) 
  การผลิตภาพยนตร์ 
FD 327 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง (3)
      ภาพยนตร์ศึกษา
FD 328 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง (3)
        สื่อดิจิทัล
FD 334 การกำากับภาพยนตร์ (3)
FD 338 การกำากับภาพ (3)
FD 340 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3)
  ทางธุรกิจภาพยนตร์
FD 341 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ (3)
        ภาพยนตร์
FD 342 ภาพยนตร์ไทยศึกษา (3)
FD 349 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขั้นสูง (3)
FD 354 การเขียนบทภาพยนตร์ (3)
        ดัดแปลง
FD 359 ภาพยนตรโ์ฆษณา                   (3)
FD 360 ภาพยนตร์สารคดี                    (3)
FD 361 ภาพยนตรแ์อนเิมช่ัน                (3)
FD 362 การออกแบบงานสร้างใน (3)
  ภาพยนตร์ 
FD 363 เสียงในงานภาพยนตร์  (3)
FD 364 ภาพยนตร์ในสื่ออื่น (3)
FD 365 การศึกษางานภาพยนตร์ (3)
        และสื่อดิจิทัลในสถาน
        ประกอบการ
FD 366 เทคนิคการแสดงเพื่อ (3)
        สื่อภาพยนตร์
FD 367 ภาพยนตร์อิสระและ (3)
  ภาพยนตร์ทางเลือก

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
   และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 
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 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (135 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก 
เสรีได้

  FD 368 ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา (3)
        ชุมชนและสังคม      
FD 369 ประวัติศาสตร์และทฤษฎี (3)
        ภาพยนตร์
FD 370 ภาพยนตร์บันเทิง (3)
 กรณีจะได้วิชาโท นักศึกษาจะต้องเลือก
จากกลุม่วิชาโทสาขาวิชาอืน่ในคณะสาขาวิชา
หนึ่งให้ครบ 15 หน่วยกิต ตามที่กลุ่มวิชาโท
ของสาขาวิชานั้น ๆ กำาหนดไว้

 กลุ่มวิชาโทสาขาภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาสาขาอื่นหรือคณะอื่น
นักศึกษาต่างสาขาหรือต่างคณะท่ีจะเลือก
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นวิชาโท 
จะต้องลงเรียนวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต
FD 356 พื้นฐานการเขียนสำาหรับ (3)
  งานภาพยนตร์
FD 357 การสือ่ความหมายใน               (3)
        ภาพยนตร์  
และเลือกเรียนอีก 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
จากกลุ่มวิชาเอกและ/หรือกลุ่มวิชาเลือกของ
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 218 การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการนำาเสนอ 3
DI 201 ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ 3
FD 203 ศิลปะการเล่าเรื่องและการออกแบบสาร 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3  
GE 171 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
CA 215 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3
FD 358 ทักษะการอ่านและตีความสำาหรับงานภาพยนตร์ 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ           3   

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 217 จิตวิทยาการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้รับสาร 3
FD 329 พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์ 3
FD 356 พื้นฐานการเขียนสำาหรับงานภาพยนตร์ 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ   3
PC 205 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง               3    
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 201 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3
CA 214 การคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทาง 3
 นิเทศศาสตร์
FD 331 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 3
FD 335 การตัดต่อภาพยนตร์ 3
FD 357 การสื่อความหมายในภาพยนตร์ 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3         

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
FD 332 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2 3
FD 337 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำาหรับการผลิต  3
         ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล        
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา            6
 

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FD 303 การเขียนบทภาพยนตร์  3 
FD 308 ศิลปะการแสดงสำาหรับภาพยนตร์  3 
FD 333 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  3
FD 391 โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 3
FD 392  โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2 3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 216 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารดิจิทัล 3
FD 339 ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3
 วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา 6
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา                6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FD 403 การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์ 3
FD 404 สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3     

หรือ
FD 413 สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล      6
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (126 หน่วยกิต) 

CA 201 หลักและทฤษฎี (3)
  ทางนิเทศศาสตร์ 
CA 207 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อนิเทศศาสตร์
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด   (3)
  และเทคนิคการนำาเสนอ           
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัล (3)
        เพื่อการสื่อสาร                            
CD 201 การโฆษณาดิจทิลั                   (3)
CD 202 การสื่อสารการตลาด (3)
  ดิจิทัล         
CD 203 การประชาสมัพนัธ์ดจิทัิล           (3) 
CD 204 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร  (3)
CD 205 กฎหมายและการกำากับดูแล (3)
  สื่อดิจิทัล                            
CD 206 การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3)
  การตลาด

CD 301 การคิดสร้างสรรค์ (3)
  เพื่อการสื่อสาร      
CD 302 การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร (3)
  การตลาดดิจิทัล           
CD 303 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (3)
      เพื่อการสื่อสารการตลาด                  
CD 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (3)
     การตลาดดิจิทัล           
CD 305 ผู้บริโภคเชิงลึก (3)
CD 306 คอมพิวเตอร์กราฟิก (3)
  เพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล           
CD 307  การจัดการสื่อ (3)
CD 308 การวิจัยและวิเคราะห์ (3)
  สื่อดิจิทัล        
CD 309 การจัดการแบรนด์ดิจิทัล  (3)
CD 310 การสร้างธุรกิจการตลาด (3)
  ดิจิทัล        
CD 331 โครงงานการสื่อสาร (3)
    การตลาดดิจิทัล 1                      
CD 332 โครงงานการสื่อสาร (3)
  การตลาดดิจิทัล 2                      
CD 333 โครงงานการสื่อสาร  (3)
  การตลาดดิจิทัล 3         
เลือกเรียนตามแผน 1 หรือแผน 2 
อีก 12 หน่วยกิต
 แผน 1
CD 310 การสร้างธุรกิจการตลาด (3)
  ดิจิทัล 
CD 333 โครงงานการสื่อสาร  (3)
  การตลาดดิจิทัล 3         

และเลือก
CD 401 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์  ( 3 )
CD 402 การสัมมนาเชิงปฏบัติการ (3)
     ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจาก 
กลุ่มวิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนทั้ง 15 หน่วยกิต  
ในกลุ่มวิชาโท กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีเปิดสอน 
โดยหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CD 350 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (3)
CD 351 การสื่อสารธุรกิจ (3)
  ด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์
CD 352 สื่อสังคม และนวัตกรรมสื่อ (3)
CD 353 เฟซบุ๊กศึกษา (3) 
CD 354 การตลาดผ่านระบบค้นหา  (3)
CD 355 กรณีศึกษาทางการสื่อสารการ (3)
  ตลาดดิจิทัล                                          
CD 356 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3)
  ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
CD 357 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)
  สำาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
CD 358 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)
  ในจีนและอาเซียน
CD 359 การศึกษางานสื่อสารการตลาด (3)
  ดิจิทัลในสถานประกอบการ            
CD 360 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)
  แบบไวรัล
CD 361 การสร้างสรรค์กิจกรรม (3)
  ทางการสื่อสารการตลาด 
CD 362 นวัตกรรมการสร้างคุณค่า (3)
  ลูกค้า  
CD 363 การบริหารชุมชนดิจิทัล (3) 
CD 370 การเขียนเนื้อหาเพื่อการโฆษณา (3)
CD 371  การสร้างสรรค์งานสื่อสาร (3)
  การตลาดดิจิทัล 
CD 372 งานบริหารงานลูกค้า (3)
CD 373 การโฆษณาและการสื่อสาร (3)
  การตลาดระหว่างประเทศ 
CD 374 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการ
  สื่อสารการตลาดดิจิทัลขั้นสูง  

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
   และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต*

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (126 หน่วยกิต) 

CD 375 การถ่ายภาพดิจิทัล (3)
  เพื่องานสื่อสารการตลาดขั้นสูง 
CD 376  การวางแผนกลยุทธ์สื่อขั้นสูง (3)
CD 377 หัวข้อคัดเฉพาะการโฆษณา  (3)
CD 378 การวางแผนกลยุทธ์สื่อใหม่ (3)
CD 379 การออกแบบออนไลน์ (3)
CD 380 การเขียนเพื่อการ (3)
  ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
CD 381 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ (3)
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
CD 382 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (3)
  เพื่อธุรกิจ 
CD 383 การจัดการประเด็นและบริหาร (3)
  ภาวะวิกฤตในสังคมเครือข่าย
CD 384  บทบาทและบุคลิกภาพ (3)
  สำาหรับนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 385  การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (3)
  ในอาเซียนและจีน             
CD 386 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (3)
  เพื่อการบริหารความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม  
CD 387 การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 388  จริยธรรมและจรรยาบรรณ (3)
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 389  สื่อมวลชนสัมพันธ์และชุมชน
  สัมพันธ์บนสังคมเครือข่าย 
 

หรือ  
CD 403  สหกิจศึกษาทาง (6)  
         การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1    
 แผน 2
CD 403  สหกิจศึกษาทาง (6)  
         การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1    
CD 404 สหกิจศึกษาทาง (6) 
      การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2      
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 201 หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ 3
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูดและการนำาเสนอ 3
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 206 การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด  3
CD 301 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 201 การโฆษณาดิจิทัล 3
CD 203 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 3
CD 204 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร 3
CD 302 การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิชามนุษยศาสตร์ 3

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
CD 205 กฎหมายและการกำากับดูแลสื่อดิจิทัล 3
CD 306 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3
 วิชาเลือก   3
 วิชาเลือกเสรี  3

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 207 ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์ 3
CD 303 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด  3
CD 305 ผู้บริโภคเชิงลึก 3
CD 307 การจัดการสื่อ 3
CD 308 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก 2 รายวิชา  6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3
CD 309 การจัดการแบรนด์ดิจิทัล 3
CD 311 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 3
CD 332 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 401 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์     (3)
CD 402 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร   (3) 
 การตลาดดิจิทัล  6

หรือ
CD 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 

ชั้นปีที่ 4 (แผน 1 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 310 การสร้างธุรกิจการตลาดดิจิทัล 3
CD 333 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 404 สหกิจทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2 6 

ชั้นปีที่ 4 (แผน 2 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CD 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1  6

}
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล  129 หน่วยกิต 

PC 301 พื้นฐานการใช้เสียง (3)
PC 302 การแสดง 1 (3)
PC 303 การแสดง 2 (3)
PC 304 การกำากับการแสดง 1 (3)
PC 305 การเขียนบทเพื่ือการสื่อสาร (3)
  การแสดง 1
PC 306 งานด้านฉากและเวที  (3)
PC 307 การวิเคราะห์วรรณกรรม (3)
  และงานสร้างสรรค์        
PC 308 การสร้างสรรค์องค์ประกอบ (3)
  ทางศิลปะเพื่องานสื่อสารการแสดง                                      
PC 309 การบริหารงานสื่อสาร (3)
  การแสดงและธุรกิจสื่อดิจิทัล                                        
PC 310 การเคลื่อนไหวในงานสื่อสาร (3)   
  การแสดง
PC 401 โครงงานการสื่อสาร (3)
  การแสดง 1        
PC 402 โครงงานการสื่อสาร (3)
  การแสดง 2       
PC 403 โครงงานการสื่อสาร (3)
  การแสดง 3        
PC 404 สัมมนาการสื่อสาร (3)
  การแสดง             
PC 405 การเตรียมฝึกงาน (3)
  หรือสารนิพนธ์        
PC 406 สารนิพนธ์  (3)
PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร (6)
  การแสดง 1  
PC 408 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร (6)
  การแสดง 2   
(หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกแผนการ
ศึกษาได้ ในชั้นปีที่ 4  ได้ 2 แผนการศึกษา 
ดังต่อไปนี้) 
แผน 1 เลือก  6 หน่วยกิต
PC 405 การเตรียมฝึกงาน (3)
  หรือสารนิพนธ์                                   
PC 406 สารนิพนธ์  (3)           

หรือ
PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร (6) 
  การแสดง 1                                                    

เลอืกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้หรอืเลอืกรวม
กับกลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิชาอื่นในคณะ 
หรือตา่งคณะให้ครบ 15 หนว่ยกิต หรอืเลอืก 
จากกลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาอื่นกำาหนดไว้
PC 351 การแสดง 3  (3)  
PC 352 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร  (3)
  การแสดง 2
PC 353 การกำากับการแสดง 2  (3)
PC 354 การแสดงละครเพลง  (3)
PC 355 การละครไทย       (3)
PC 356 การละครเอเชีย      (3)
PC 357 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการ (3) 
  สื่อสารการแสดง                            
PC 358 วรรณกรรมการละครตะวันตก (3)
PC 359 การแต่งหน้าสำาหรับการแสดง (3) 
PC 360 การออกแบบเครื่องแต่งกาย (3)
  เพื่อการแสดง 1     
PC 361 การออกแบบเครื่องแต่งกาย (3)
  เพื่อการแสดง 2     
PC 362 การกำากับศิลป์ 1 (3)
PC 363 การกำากับศิลป์ 2           (3)
PC 364 การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์ (3)
  ในสื่อดิจิทัล           
PC 365 ระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับ (3)
  การสื่อสารการแสดง      
PC 366 ละครเพื่อการเรียนรู้ (3)
  และกาพัฒนา                
PC 367 การจัดการงานธุรกิจบันเทิง (3)
  และกิจกรรมพิเศษ  
PC368 การตลาดสำาหรับงานสื่อสาร (3)
  การแสดงดิจิทัล    
PC369 ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะ (3)
  การแสดง           
PC 370 การฝึกปฏิบัติทางการแสดง (3)
PC 371 การกำากับเวท ี (3)
PC 372 เทคนิคการแสดงเฉพาะทาง (3)
PC 373 การแสดงเพื่อการประกอบ (3)
  อาชีพ

 

 

CA 201 หลักและทฤษฎี (3)
  ทางนิเทศศาสตร์ 
CA 207 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อนิเทศศาสตร์  
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด (3)
  และเทคนิคการนำาเสนอ          
CA 212 การสื่อสารสื่อใหม่ (3)       
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัล (3)
  เพื่อการสื่อสาร                                                
FD 202 ศิลปะการเล่าเรื่อง (3)
  ในภาพยนตร์                       
PC 201 การสื่อสารการแสดง (3)
  เบื้องต้น                  
PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะ (3)
  การแสดง                 
PC 203 การอ่านเพื่อการตีความ     (3)
PC 204 คอมพิวเตอร์กับงานดิจิทัล    (3)                                  
        สำาหรับสื่อสารการแสดง                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   (3)
  นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
   และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล  129 หน่วยกิต 

 

PC 374 การแต่งหน้าเพื่อการประกอบ (3)
  อาชีพ             (3)
PC 375 ศิลปะการเล่าเรื่องในงาน (3)
  ดิจิทัล
PC 376 การร้องเพลง 1    (3)
PC 377 การร้องเพลง 2   (3)
PC 378 การเต้นเพื่องานศิลปะ (3)
  การแสดง 1       
PC 379 การเต้นเพื่องานศิลปะ (3)
  การแสดง 2               
PC 380 การบริหารและจัดการศิลปิน   (3)
PC 381 การบริหารกิจกรรม  (3)
  และฝึกอบรมทางสื่อสาร
  การแสดง

แผน 2 เรียนอีก 12 หน่วยกิต
PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร (6)
  การแสดง 1  
PC 408 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร (6)
  การแสดง 2    
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ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 201 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการนำาเสนอ  3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 212 การสื่อสารในสื่อใหม่ 3
CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FD 202 ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
PC 302 การแสดง 1 3
PC 307 การวิเคราะห์วรรณกรรมและงานสร้างสรรค์ 3
PC 310 การเคลื่อนไหวในงานสื่อสารการแสดง 3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
PC 203 การอ่านเพื่อการตีความ 3
PC 204 คอมพิวเตอร์กับงานดิจิทัลสำาหรับ 3
 การสื่อสารการแสดง 
PC 301 พื้นฐานการใช้เสียง 3
PC 303 การแสดง 2 3
PC 308 การสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ 3
 เพื่องานสื่อสารการแสดง 
 วิชาเลือก  3

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA 207 ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์ 3
PC 304 การกำากับการแสดง 1 3                           
PC 305 การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 1  3
PC 306 งานด้านฉากและเวที 3
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 เลือกเสรี  3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PC 309 การบริหารงานสื่อสารการแสดง 3
 และธุรกิจสื่อดิจิทัล
PC 401 โครงงานการสื่อสารการแสดง 1 3
PC 402 โครงงานการสื่อสารการแสดง 2 3
 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
 เลือกเสรี 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่ 4 (แผน 1 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PC 403 โครงงานการสื่อสารการแสดง 3 3
PC 405 การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PC 404 สัมมนาการสื่อสารการแสดง  (3)
PC 406 สารนิพนธ์  (3)

หรือ
PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1

แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

6

ชั้นปีที่ 4 (แผน 2 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 2 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 6 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PC 408 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 2 6

}
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 กลุ่มวิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ทุกสาขาวิชา
สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

CD 350 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  (3)
CD 351 การสื่อสารธุรกิจ  (3)
  ด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์
CD 352 สื่อสังคม และนวัตกรรมสื่อ  (3)
CD 353 เฟซบุ๊กศึกษา  (3) 
CD 354 การตลาดผ่านระบบค้นหา   (3)
CD 355 กรณีศึกษาทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (3)
                                            
CD 356 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  (3)
  ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
CD 357 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  (3)
  สำาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
CD 358 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  (3)
  ในอาเซียนและจีน
CD 359 การศึกษางานสื่อสารการตลาด  (3)
  ดิจิทัลในสถานประกอบการ            
CD 360 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล แบบไวรัล (3) 
CD 361 การสร้างสรรค์กิจกรรม  (3)
  ทางการสื่อสารการตลาด 
CD 362 นวัตกรรมการสร้างคุณค่าลูกค้า  (3)
CD 363 การบริหารชุมชนดิจิทัล  (3) 
CD 370 การเขียนเนื้อหาเพื่อการโฆษณา  (3)
CD 371  การสร้างสรรค์งานสื่อสาร  (3)
  การตลาดดิจิทัล 
CD 372 งานบริหารงานลูกค้า  (3)
CD 373 การโฆษณาและการสื่อสาร  (3)
  การตลาดระหว่างประเทศ 
CD 374 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการ
  สื่อสารการตลาดดิจิทัลขั้นสูง  
CD 375 การถ่ายภาพดิจิทัล  (3)
  เพื่องานสื่อสารการตลาดขั้นสูง 
CD 376  การวางแผนกลยุทธ์สื่อขั้นสูง  (3)
CD 377 หัวข้อคัดเฉพาะการโฆษณา   (3)
CD 378 การวางแผนกลยุทธ์สื่อใหม่  (3)
CD 379 การออกแบบออนไลน์  (3)
CD 380 การเขียนเพื่อการ  (3)
  ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

 

FD 326 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการผลิต (3)
  ภาพยนตร์    
FD 327 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาพยนตร์ศึกษา (3) 
FD 328 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล (3)
FD 334 การกำากับภาพยนตร ์  (3)
FD 338 การกำากับภาพ  (3)
FD 340 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจภาพยนตร์  (3)
FD 341 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ภาพยนตร์  (3) 
FD 342 ภาพยนตร์ไทยศึกษา  (3) 
FD 349 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขั้นสูง  (3) 
FD 354 การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง  (3)
FD 359 ภาพยนตร์โฆษณา  (3) 
FD 360 ภาพยนตร์สารคดี  (3) 
FD 361 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น   (3) 
FD 362 การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ (3) 
FD 363 เสียงในงานภาพยนตร์  (3)
FD 364 ภาพยนตร์ในสื่ออื่น  (3) 
FD 365 การศึกษางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (3)
  ในสถานประกอบการ    
FD 366  เทคนิคการแสดงเพื่อสื่อภาพยนตร์ (3)
FD 367  ภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทางเลือก (3) 
FD 368  ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม (3) 
FD 369  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภาพยนตร์ (3) 
FD 370  ภาพยนตร์บันเทิง  (3) 
                 

DI 351 วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (3)
DI 352 สื่อดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3)
  และจีน 
DI 353 สื่อดิจิทัลนานาชาติ (3)
DI 354 สื่อใหม่กับสังคม (3)
DI 355 สื่อและวัฒนธรรมศึกษา (3) 
DI 356 การวิจารณ์สื่อ (3)
DI 357 การสร้างสรรค์บูรณาการสื่อใหม่ (3) 
DI 358 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (3)
DI 359 การผลิตละคร (3)
DI 360  การผลิตสารคดี (3)
DI 361 การผลิตรายการบันเทิง (3)
DI 362 การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ (3)
DI 363  การผลิตสื่อเพื่อชุมชน (3)
DI 364 การผลิตสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว(3)
DI 365 การผลิตสื่อเพื่อผู้สูงวัย (3)
DI 366 การผลิตสื่อเพื่อเพศทางเลือก  (3)
DI 367 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล (3)
  และการสร้างสรรค์ หัวข้อ 1 
DI 368 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล (3)
  และการสร้างสรรค์ หัวข้อ 2 
DI 369 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
  หัวข้อ 1  
DI 370 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ (3)  
  หัวข้อ 2 
DI 371 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (3)
DI 372 ผู้ประกาศและพิธีกรในการดำาเนินรายการ (3)
DI 373 เทคนิคการแต่งหน้าและการออกแบบ (3)
  เครื่องแต่งกาย
DI 374 การออกแบบฉากและการจัดแสง (3) 
DI 375 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (3)
  และการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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 กลุ่มวิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ทุกสาขาวิชา
 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

CD 381 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ  (3)
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
CD 382 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อธุรกิจ (3) 
CD 383 การจัดการประเด็นและบริหาร  (3)
  ภาวะวิกฤตในสังคมเครือข่าย
CD 384  บทบาทและบุคลิกภาพ  (3)
  สำาหรับนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 385  การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  (3)
  ในอาเซียนและจีน             
CD 386 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  (3)
  เพื่อการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม  
CD 387 การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ  (3)
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 388  จริยธรรมและจรรยาบรรณ  (3)
  เพื่องานประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
CD 389  สื่อมวลชนสัมพันธ์และชุมชน  (3)
  สัมพันธ์บนสังคมเครือข่าย 

วิชาเลือกเสรีสำาหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนักศึกษาทุกคณะวิชา
CA 354 ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร   3 หน่ายกิต
CA 355 การผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อส่ือใหม่ 3 หน่ายกิต

PC 351 การแสดง 3   (3)  
PC 352 การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 2  (3)
PC 353 การกำากับการแสดง 2  (3)
PC 354 การแสดงละครเพลง  (3)
PC 355 การละครไทย       (3)
PC 356 การละครเอเชีย      (3)
PC 357 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการ (3) 
  สื่อสารการแสดง                            
PC 358 วรรณกรรมการละครตะวันตก (3)
PC 359 การแต่งหน้าสำาหรับการแสดง (3) 
PC 360 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง1 (3)
PC 361 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง2 (3) 
PC 362 การกำากับศิลป์ 1 (3)
PC 363 การกำากับศิลป์ 2           (3)
PC 364 การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์ ในสื่อดิจิทัล (3)
PC 365 ระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการสื่อสารการแสดง (3)
PC 366 ละครเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา (3)
PC 367 การจัดการงานธุรกิจบันเทิง (3)
  และกิจกรรมพิเศษ  
PC368 การตลาดสำาหรับงานสื่อสาร (3)
  การแสดงดิจิทัล    
PC369 ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง (3)
PC 370 การฝึกปฏิบัติทางการแสดง (3)
PC 371 การกำากับเวท ี (3)
PC 372 เทคนิคการแสดงเฉพาะทาง (3)
PC 373 การแสดงเพื่อการประกอบอาชีพ (3)
PC 374 การแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (3)
PC 375 ศิลปะการเล่าเรื่องในงาน ดิจิทัล (3)
PC 376 การร้องเพลง 1    (3)
PC 377 การร้องเพลง 2   (3)
PC 378 การเต้นเพื่องานศิลปะการแสดง 1   (3)
PC 379 การเต้นเพื่องานศิลปะการแสดง 2 (3)
PC 380 การบริหารและจัดการศิลปิน   (3)
PC 381 การบริหารกิจกรรม  (3)
  และฝึกอบรมทางสื่อสารการแสดง
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 คณะศลิปกรรมศาสตร ์จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี เปิดสอน 
3 สาขาวิชา คือ
  1. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 2. การออกแบบภายใน 
 3.  การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 
 ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ศป.บ.)

วัตถุประสงค์และแนวทางการประกอบอาชีพ
 มุง่เนน้ผลติบณัฑิตให้มคุีณภาพทางวิชาการท้ังศาสตร์และศิลป ์
ผนวกกับความรู้ทางด้านธุรกิจ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
ตามสาขาวิชาที่เรียน เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมจะเข้าสู่วิชาชีพได้
ทันทีที่สำาเร็จการศึกษา

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 มุ่งสอนพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
งานกราฟิกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ พัฒนา
ประสบการณ์ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านงานออกแบบกราฟิก  
นกัออกแบบกราฟกิ นกัออกแบบกราฟกิสือ่ภาพเคลือ่นไหว งานออกบบ 
แอนเิมช่ัน สือ่กราฟกิออนไลน ์นกัวาดภาพประกอบ นกัออกแบบตวั
อกัษร นกัออกแบบตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ นกัออกแบบคาแรค็เตอร์ 
นกัออกแบบกราฟกิเชิงข้อมลู (Info Graphic) นกัออกแบบอนิเตอร์เฟส 
(User Interface Design) และนักพัฒนางานออกแบบเชิง 
ปฏิิสัมพันธ์ (User Experience Design)

การออกแบบภายใน 
 วางรากฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบควบคู่กับ
การดำาเนินธุรกิจ ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานและ
การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะในการใช้
คอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบสำาหรบันำาไปใช้ในงานออกแบบภายใน 

ออกแบบเครือ่งเรอืน ออกแบบจดัแสง เพือ่เตรียมความพรอ้มสำาหรับ 
การเปน็นกัออกแบบภายในมอือาชีพ รวมถึงสายงานดา้นการออกแบบ 
เครื่องเรือน การออกแบบจัดแสง การออกแบบพื้นท่ี นิทรรศการ 
ดิสเพลย์ ตลอดจนนักบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน

การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 
 มุ่งสอนทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เชิงแฟช่ัน ผนวกกับหลักการและประสบการณ์
จากผู้ประกอบการดำาเนินธุรกิจ และทักษะที่เก่ียวข้องท้ังทางทฤษฎี
และปฏิบัติในงานออกแบบ ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
อาชีพในวงการแฟชั่น อาทิ นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เคร่ืองประดับ กระเป๋าและรองเท้า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟช่ัน  
แฟชั่นสไตลิสต์

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 1.	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(คอมพิวเตอร์กราฟิก)
  ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
  Bachelor of Fine Arts (Computer Graphic)  
  B.F.A. (Computer Graphic)

	 2.	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(การออกแบบภายใน)	  
  ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
  Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
  B.F.A. (Interior Design)

 3.	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(การออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน)
  ศป.บ. (การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น)
  Bachelor of Fine Arts (Fashion Design and
   Fashion Business)    
  B.F.A. (Fashion Design and Fashion Business)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
The Faculty of Fine and Applied Arts
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	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	(135	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	99	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	21	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	57	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท	15	หน่วยกิต

FA 207 องค์ประกอบศิลป์       (3)
FA 221 สุนทรียศาสตร์    (3)
FA 223 การวาดเส้น (3)
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ    (3)
FA 225 ทฤษฎีสี          (3)
GD 201 ประวัติศาสตร์และแนวโน้ม (3)
  ของการออกแบบกราฟิก
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1        (3)
 

GD 336 ความคิดสร้างสรรค์
  และนวัตกรรมการออกแบบ (3)
GD 337 กระบวนการออกแบบกราฟิก (3)
GD 338 การปฏิบัติออกแบบตัวอักษร (3)
GD 339 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (3)
  รูปเล่ม 
GD 340 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์  (3)
GD 341 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (3)
GD 342 การสร้างภาพจำาลอง 3 มิต ิ(3)
GD 343 กราฟิกเคลื่อนไหว (3)
  และงานแอนิเมชั่น       
GD 344 การออกแบบโฆษณา (3)
  และสื่อดิจิทัล         
GD 345 การออกแบบอินเตอร์เฟซ  (3)
GD 346 การออกแบบกราฟิก (3)
  เพื่อสภาพแวดล้อม    
GD 347 การออกแบบตัวละคร (3)
GD 348 การออกแบบกราฟิก (3)
  เพื่อมวลชน        
GD 349 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก (3)
GD 401 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก (3)
GD 402 การเตรียมศิลปนิพนธ์ (3)
GD 403 ศิลปนิพนธ์  (6)
GD 404 โครงงานเฉพาะเรื่องทาง (1)
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1  
GD 405 โครงงานเฉพาะเรื่องทาง (1)
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2  
GD 406 โครงงานเฉพาะเรื่องทาง (1)
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 3  

  

เรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกรวมกับวิชาเลือก       
ของสาขาอืน่ในคณะ หรอืตา่งคณะให้ครบ 15 
หน่วยกิต
GD 381 โปรแกรมสำาหรับการออกแบบ (3)
  กราฟิก      
GD 382 การสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล (3)
GD 383 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์  (3)
GD 384 การออกแบบกราฟิก (3)
  เชิงข้อมูล               
GD 385 การออกแบบสร้างสรรค์ (3)
  บรรจุภัณฑ์          

 

  

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		 	
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
 
กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	(135	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	99	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	21	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	57	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท	15	หน่วยกิต

        

หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศท่ีคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้  
หรือเลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะต่อไปนี้
FA 213 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ (3)
FA 352 ศิลปวิจักษ์         (3)
FA 353 ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    (3)
FA 354 ศิลปะจีนวิจักษ์                    (3)
FA 355 จิตรกรรมสีน้ำามัน                      (3)
FA 356 จิตรกรรมทิวทัศน์                          (3)
FA 357 การวาดภาพคนเหมือน                    (3)
FA 359 การวาดภาพสร้างสรรค์                     (3)
FA 360 การวาดภาพร่าง                          (3)
FA 361 จิตรกรรมสีน้ำา                             (3)
FA 362 ศิลปวิจารณ์                           (3)
FA 363 การพัฒนาทักษะการออกแบบในศตวรรษที่ 21 (3)
FA 370 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน            (3)
GD 330 การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง               (3)
GD 386 การประดิษฐ์อักษรวิจิตร (3)
GD 387 การเขียนอักษรพู่กันจีน (3)
GD 364 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาว – ดำา  (3)
 เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	6	หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
6	หน่วยกิต
กลุ่มที่	1	การออกแบบเชิงปฎิสัมพันธ์	
(UX & UI Interactive Design)
GD 366 การออกแบบแอพพลิเคชั่น  (3)
GD 367 การออกแบบประสบการณ์ (3)
  ทางกราฟิกสำาหรับสื่อเชิงโต้ตอบ

กลุ่มที่	2	การออกแบบแอนิเมชั่น
(Time Based Design)
GD 368 การออกแบบแอนิเมชั่น 2D (3)
  และ 3D          
GD 369 การออกแบบประสบการณ์ (3)
  ทางกราฟิกสำาหรับแอนิเมชั่น

กลุ่มที่	3	การออกแบบกราฟิกสื่อผสม	
(Graphic & Mixed Media Design)
GD 370 การออกแบบกราฟิก (3)
  สื่อผสม 
GD 371 การออกแบบประสบการณ์ (3)
  ทางกราฟิกสำาหรับกราฟิก
  สื่อผสม
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FA 207 องค์ประกอบศิลป์ 3
FA 223 การวาดเส้น 3
GD 337 กระบวนการออกแบบกราฟิก 3
GD 381 โปรแกรมสำาหรับการออกแบบกราฟิก  3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3
FA 225 ทฤษฎีสี  3
GD 336 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการออกแบบ 3
GD 382  การสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FA 221 สุนทรียศาสตร์ 3
GD 338 การปฏิบัติออกแบบตัวอักษร 3
GD 339 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม 3
GD 383 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์  3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ  3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
GD 201 ประวัติศาสตร์และแนวโน้มของ 3
  การออกแบบกราฟิก 
GD 340 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3
GD 341 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 3
GD 342 การสร้างภาพจำาลอง 3 มิติ 3
GD 384 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
  วิชาเลือกเสรี  3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
GD 343 กราฟิกเคลื่อนไหวและงานแอนิเมชั่น 3
GD 344 การออกแบบโฆษณาและสื่อดิจิทัล 3
GD 345 การออกแบบอินเตอร์เฟซ 3
GD 346 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม 3
GD 385 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ 3
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
GD 347 การออกแบบตัวละคร  3
GD 348 การออกแบบกราฟิกเพื่อมวลชน 3
GD 349 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก 3
GD 401 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3
GD 404 โครงงานเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1
GD 405 โครงงานเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1
GD 406 โครงงานเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 1
 เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(9	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(6	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
GD 402 เตรียมศิลปนิพนธ์ 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
GD 403 ศิลปนิพนธ์   6



คณะศิลปกรรมศาสตร์

212  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาการออกแบบภายใน	(138	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	102	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	15	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	72	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	15	หน่วยกิต

FA 207 องค์ประกอบศิลป์          (3)
FA 223 การวาดเส้น              (3)
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ       (3)
FA 225 ทฤษฎีสี                     (3)
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      (3)

ID 293 พื้นฐานการออกแบบภายใน 1 (3)
ID 294 พื้นฐานการออกแบบภายใน 2 (3)
ID 307 คอมพิวเตอร์ (3) 
  เพื่องานออกแบบภายใน          
ID 308 แนวความคิดในการออกแบบ (3) 
ID 315 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (3)
  ภายใน              
ID 316 เทคโนโลยีการออกแบบ (3)
  เฟอร์นิเจอร์              
ID 319 งานระบบประกอบอาคาร   (3)
ID 322  การออกแบบภายใน 1 (3) 
ID 323  การออกแบบภายใน 2 (3) 
ID 324  การออกแบบภายใน 3 (3) 
ID 325  การออกแบบภายใน 4  (3)
ID 326  การออกแบบภายใน 5  (3)
ID 328 วัสดุสำาหรับงานออกแบบ (3) 
  ภายใน     
ID 329 เทคโนโลยีการก่อสร้าง (3) 
  สำาหรับงานออกแบบภายใน           
ID 330  การออกแบบภายใน (3)
  ลักษณะไทย     
ID 331  ปรัชญาทางการออกแบบ (3)                          
  ภายใน
ID 332 การจัดทำารายละเอียด (3)
  โครงการออกแบบภายใน 
ID 333 ทฤษฎีและเกณฑ์ (3)
  ในการออกแบบ               
ID 334 การประเมินราคาสำาหรับ (3)
  การออกแบบภายใน               
ID 335  การประกอบวิชาชีพ (3)
  ทางการออกแบบภายใน                 
ID 336 การออกแบบจัดแสง (3)
  เพื่องานออกแบบภายใน                  
ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์ (3)
ID 401  ศิลปนิพนธ์ (6) 
ID 411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ   (-)
                    

เลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาอื่นใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือเลือกในสาขา
วิชาการออกแบบภายในต่อไปนี้ หรือเลือก
เรียนจากกลุ่มวิชาโทที่คณะอื่นกำาหนดไว้
ID 361 การออกแบบนิทรรศการ (3)
ID 362 ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (3)
ID 366 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์  (3)
ID 370 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ (3)
ID 371 เทคนิคการออกแบบตกแต่ง (3)
ID 372 พื้นฐานการออกแบบอาคาร (3)
  เพื่อการประหยัดพลังงาน                    
ID 373 คอมพิวเตอร์สำาหรับการ (3) 
  นำาเสนอผลงานการออกแบบ          
ID 374 ธุรกิจการออกแบบภายใน   (3)
ID 375 การถ่ายภาพเพื่องาน (3)
  ออกแบบภายใน                 
ID 376 สัมมนาการออกแบบภายใน (3) 
ID 377 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง (3)
  การออกแบบภายใน          
ID 378 การจัดสวนสำาหรับ (3)
  บ้านพักอาศัย              
ID 379 การออกแบบร่างสำาหรับ      (3)                       
  งานออกแบบภายใน
ID 380 เทคโนโลยีการจัดการ      (3)
  สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ID 381 จิตวิทยาในการออกแบบ (3)
  สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ID 382 เทคนิคการนำาเสนอ (3)
  เพื่องานออกแบบ          
ID 383 โครงงานทางการออกแบบ (1) 
  ภายใน 1
ID 384 โครงงานทางการออกแบบ (1)
  ภายใน 2
ID 385 โครงงานทางการออกแบบ (1)
  ภายใน 3
  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือ	 : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา 
มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
หรือ	 : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา 
สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		 	
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2



คณะศิลปกรรมศาสตร์

213 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาการออกแบบภายใน	(138	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	102	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	15	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ	72	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน	15	หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	

   

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือ
เลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะต่อไปนี้
FA 213 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ               (3)
FA 352 ศิลปวิจักษ์                        (3)
FA 353 ประวัติศาสตร์ศิลปะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3)
FA 354 ศิลปะจีนวิจักษ์                  (3)
FA 355 จิตรกรรมสีน้ำามัน               (3)
FA 356 จิตรกรรมทิวทัศน์               (3)
FA 357 การวาดภาพคนเหมือน        (3)
FA 370 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน             (3)
FA 359 การวาดภาพสร้างสรรค์        (3)
FA 360 การวาดภาพร่าง                 (3) 
FA 361 จิตรกรรมสีน้ำา                   (3)
FA 362 ศิลปวิจารณ์                     (3) 
FA 363 การพัฒนาทักษะการออกแบบในศตวรรษที่ 21 (3) 
ID 386 การเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยคอมพิวเตอร์   (3)
ID 387 พื้นฐานการออกแบบภายในสำาหรับที่พักอาศัย (3)           
ID 388 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย    (3)



คณะศิลปกรรมศาสตร์

214  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FA 207 องค์ประกอบศิลป์ 3
FA 223 การวาดเส้น 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
ID 293 พื้นฐานการออกแบบภายใน 1 3
ID 308 แนวความคิดในการออกแบบ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ  3
FA 225 ทฤษฎีสี  3
ID 294 พื้นฐานการออกแบบภายใน 2 3
ID 307 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน 3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

 

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
ID 319 งานระบบประกอบอาคาร 3
ID 322 การออกแบบภายใน 1 3
ID 328 วัสดุสำาหรับงานออกแบบภายใน 3
LA 131  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
ID 315 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3
ID 316 เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3
ID 323 การออกแบบภายใน 2  3
ID 333 ทฤษฏีและเกณฑ์ในการออกแบบ 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3
  วิชาเลือกเสรี  3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(9	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(6	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
ID 326 การออกแบบภายใน 5 3
ID 335 การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบภายใน 3
ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์ 3
ID 411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 300 ชั่วโมง

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
ID 401 ศิลปนิพนธ์   6

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
ID 324 การออกแบบภายใน 3 3
ID 329 เทคโนโลยีการก่อสร้างสำาหรับงานออกแบบภายใน 3
ID 331 ปรัชญาทางการออกแบบภายใน  3
ID 332 การจัดทำารายละเอียดโครงการออกแบบภายใน 3
ID 336 การออกแบบจัดแสงเพื่องานออกแบบภายใน 3
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3
  วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
ID 325 การออกแบบภายใน 4  3
ID 330 การออกแบบภายในลักษณะไทย 3
ID 334 การประเมินราคาทางการออกแบบภายใน 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  9
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

   



คณะศิลปกรรมศาสตร์

216  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น	(132	หน่วยกิต)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	96	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	21	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	45	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	30	หน่วยกิต

FA 207 องค์ประกอบศิลป์          (3)      
FA 221 สุนทรียศาสตร์            (3)   
FA 222 คอมพิวเตอร์กราฟิก (3) 
  เพื่องานออกแบบ                     
FA 223 การวาดเส้น (3) 
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ (3)
FA 225 ทฤษฎีสี (3)
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3) 
 

เรียน 10 รายวิชา 30 หน่วยกิตจากวิชา
ต่อไปนี้ 
FB 308 การวางแผนการตลาด (3)
  และธุรกิจแฟชั่น       
FB 309 ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น      (3)
FB 314 การวิเคราะห์ตลาด (3)
  และผู้บริโภคทางธุรกิจแฟชั่น  
FB 315 การสร้างตราสินค้า (3)
  และธุรกิจแฟชั่น    
FB 350 การถ่ายภาพ (3)
  และงานกำากับงานแฟชั่น      
FB 351 การนำาเสนอและการจัด (3)
  ผลงานแฟชั่น       
FB 353 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการ (3)
  ออกแบบและธุรกิจแฟชั่น   
FB 354 การออกแบบเครื่องแต่งกาย (3)
  เพื่อธุรกิจการแสดง          
FB 356 การออกแบบเครื่องตกแต่ง (3)
  และเครื่องประดับแฟชั่น     
FB 357 ภาพประกอบแฟชั่น (3)
FB 360 เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ (3)
  วาดภาพเครื่องแต่งกาย          
FB 361 แฟ้มผลงานเพื่อการออกแบบ (3)
  แฟชั่น   
FB 362 วัสดุและสิ่งทอทางการ (3)
  ออกแบบแฟชั่น               
FB 363 ผู้ประกอบการแฟชั่น (3)
FB 364 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (3)
  แฟชั่น  
      

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต        (3)                 
GE 123 ไทยศึกษา             (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
	 บังคับ	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวก (3) 
  เพื่อคุณภาพชีวิต                             
GE 138  การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง  (3)  
GE 147  จิตสาธารณะเพื่อชุมชน   (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน (3)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา (3) 
  เศรษฐกิจพอเพียง            

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		 	
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (3)
  

FB 301 การวาดภาพพื้นฐาน (3)
  งานแฟช่ัน                                
FB 302 ประวัติศาสตร์แฟชั่น (3)
FB 306 การทำาแม่แบบและตัดเย็บ (3)
  พื้นฐาน 
FB 307 การทำาแม่แบบและตัดเย็บ (3)
  ข้ันสูง                              
FB 329 ความคิดสร้างสรรค์ (3)
  ทางการออกแบบแฟชั่น                
FB 330 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น (3)    
FB 331 การสร้างสรรค์งานออกแบบ (3)
  แฟช่ัน                           
FB 332 การออกแบบแฟชั่น (3)
  สำาหรับตลาดและผู้บริโภค               
FB 333 การสร้างสรรค์คอลเล็คชั่น (3)
  สำาหรับงานแฟชั่น               
FB 334 หลักการวิจัยการออกแบบ (3)
  แฟชั่น                             
FB 403 การเตรียมศิลปนิพนธ์  (3)   
FB 404 ศิลปนิพนธ์  (3)
FB 405 สัมมนานวัตกรรม (6)
  และเทคโนโลยีทางการออกแบบ
  แฟชั่น  
FB 406 การฝึกงานทางการออกแบบ (-)
  และธุรกิจแฟชั่น 
FB 407 โครงงานทางการออกแบบ (1)
  และธุรกิจแฟช่ัน 1          
FB 408 โครงงานทางการออกแบบ (1)
  และธุรกิจแฟชั่น 2           
FB 409 โครงงานทางการออกแบบ (1)
  และธุรกิจแฟชั่น 3
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	96	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	21	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก	45	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	30	หน่วยกิต

	โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น	(132	หน่วยกิต)	

เลอืกเรียนจากรายวิชาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ในระดบัอดุมศึกษาท้ังภายในและตา่งประเทศ ทีค่ณะอนมุติัให้เป็นวิชาเลอืกเสรีได้ หรอื 
เลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะต่อไปนี้
FA 213  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ     (3)
FA 352  ศิลปวิจักษ์                 (3)
FA 353  ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      (3)
FA 354  ศิลปะจีนวิจักษ์          (3)
FA 355  จิตรกรรมสีน้ำามัน      (3)
FA 356  จิตรกรรมทิวทัศน์         (3)
FA 357  การวาดภาพคนเหมือน    (3)
FA 359  การวาดภาพสร้างสรรค์      (3)
FA 360  การวาดภาพร่าง            (3)
FA 361  จิตรกรรมสีน้ำา                  (3)
FA 362  ศิลปวิจารณ์                    (3)
FA 363  การพัฒนาทักษะการออกแบบในศตวรรตที่ 21       (3)
FA 370  ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน          (3)
 

หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

เปิดสอนในกลุ่มวิชาโทที่นักศึกษาต่างสาขาวิชา	 หรือต่างคณะโดยกำาหนดให้เรียน 
ในวิชาต่อไปนี้
FB 309 ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น    (3)
FB 315 การสร้างตราสินค้าและธุรกิจแฟชั่น  (3)
FB 329 ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบแฟชั่น      (3)
FB 330 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น            (3)
FB 363 ผู้ประกอบการแฟชั่น   (3)
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FA 207 องค์ประกอบศิลป์ 3
FA 223 การวาดเส้น   3
FB 301 การวาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น 3
FB 329 ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบแฟชั่น 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ  3
FA 225 ทฤษฎีสี  3
FB 302 ประวัติศาสตร์แฟชั่น  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

 

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(21	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FA 221 สุนทรียศาสตร์ 3
FA 222 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ 3
FB 306 การทำาแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน 3
FB 330 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น 3
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ  3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FB 307 การทำาแม่แบบและตัดเย็บขั้นสูง 3
FB 331 การออกแบบสร้างสรรค์งานแฟชั่น 3
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 รายวิชา 9
  วิชาเลือกเสรี  3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)	ภาคปกติ

สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(21	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FB 332 การออกแบบแฟชั่นสำาหรับตลาดและผู้บริโภค 3
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 รายวิชา 9
 วิชาเลือกเสรี  3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FB 333 การสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นสำาหรับงานแฟชั่น 3
FB 405 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3
 ทางการออกแบบแฟชั่น
FB 407 โครงงานทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 1 1
FB 408 โครงงานทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 1 1
FB 409 โครงงานทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 1 1
 เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 รายวิชา 9
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(9	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(6	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
FB 334 หลักการวิจัยการออกแบบแฟชั่น 3
FB 356 การออกแบบเครื่องตกแต่ง 3
 และเครื่องประดับแฟชั่น (วิชาเฉพาะด้าน) 
FB 403 เตรียมศิลปนิพนธ์ 3
FB 406 การฝึกงานทางการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 200 ชั่วโมง

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
FB 404 ศิลปนิพนธ์   6
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์
The Faculty of Public Administration

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ 

และภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐ 

มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้จากสาขาวิชาอื่นๆ 

เชน่ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นติิศาสตร์ บรหิารธรุกิจ ผูเ้รยีนจะใช้ความคดิ 

รวบยอดมาอธบิาย วิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เป็นนกัออกแบบ 

นวตักรรมการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีหรอืชุมชน สามารถแนะแนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง 

ทั้งจะได้รับการปลูกฝังจิตสำานึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

อันเป็นคุณสมบัติของนักรัฐประศาสนศาสตร์

 การจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย 

รปูแบบ ทีเ่นน้การเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์ริง การศกึษาดงูาน การฝกึงาน  

ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 

ชื่อเสียง ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชน ในด้านวิชาการเน้น 

การนำาความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

และการทำางานร่วมกันเป็นทีม ผ่านโครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเสริมเนื้อหาบทบาทของรัฐบาลสมัยใหม่ (Digital 

Government) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) 

แนวทางการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผู้สำาเร็จการศึกษาจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก 
ได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยตรง หรือสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้อง เช่นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ และประกอบอาชีพได้ ท้ังในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และตำารวจ 
หรือทำางานภาคเอกชน เช่นเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์โครงการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักการเงินการคลัง 
นักบริหารองค์การ เป็นต้น 

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ	
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 (รป.บ.)
 Bachelor of Public Administration 
 (B.P.A.)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	84	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	39	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ	30	หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกเลือกหรอืวชิาโท	15	หน่วยกติ

	โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

(120	หน่วยกิต)	

IT 206 สำานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (3)
LA 221 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
  เฉพาะ 1 
LA 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ (3)
  เฉพาะ 2
PA 201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (3)
PA 204 การบริหารการเงินและการคลงั (3)
PA 205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3)
PA 209 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
PA 211 นโยบายสาธารณะ (3)
PA 213 การบริหารระบบงาน (3)
  ยุติธรรม
PA 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา (3)
  การเมืองและสังคม
PA 215 การบริหารราชการไทย (3)
PA 216 องค์การและการบริหาร (3)
  แนวใหม่
QS 201 วิธีการวิจัยเบื้องต้น (3)

 

LG 216 กฎหมายปกครอง (3)
PA 302 การบรหิารและการประเมนิผล (3)
   โครงการ 
PA 304 การบริหารท้องถิ่น (3)
PA 312 สถาบันการเมือง (3)
   และรัฐธรรมนูญ 
PA 317 การบริหารการพัฒนา (3)
   อย่างยั่งยืน
PA 318 การบริหารภาครัฐดิจิทัล (3)
PA 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ (3)
PA 411 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 (3)
PA 412 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (3) 
PP 303 ธรรมาภิบาล (3)
   และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 
 

 

เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มเอก
เลือกต่อไปนี้รวมกันให้ได้ครบ	5	วิชา
15	หน่วยกิต
กลุ่มที่	1	การบริหารจัดการองค์การ
	 	 สมัยใหม่
LS 301 การจัดการโลจิสติกส์ (3)
  และโซ่อุปทาน
PA 314 การพัฒนาภาวะผู้นำา (3)

PA 331 การจัดการนวัตกรรม  (3)
  และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
PA 332 การจัดการทุนมนุษย์ (3)
PP 301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3)
PP 305 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (3)

กลุ่มที่	2	 การบริหารและบริการสาธารณะ
	 	 ร่วมสมัย 
PA 333 กลไกและระเบียบ (3)
  การบริหารภาครัฐ 
PA 334 การบริหารเครือข่าย (3)
  สาธารณะ
PA 342 การบริหารรัฐวิสาหกิจ (3)
  และองค์กรมหาชน
PA 346 การจัดการเมืองและมหานคร (3)

กลุ่มที่	3	นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่น 
PA 349 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (3)
PA 350 กลยุทธการตลาด (3)
  เพื่อการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น 
PA 358 แผนพัฒนาท้องถิ่น (3)
PA 359 การคลังท้องถิ่น (3)
PA 360 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (3)

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
GE 123 ไทยศึกษา (3)
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
	 เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต	
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง  (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3) 
GE 136 จติวิทยาเชิงบวกเพือ่คุณภาพ (3)  
  ชีวิต
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน (3)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา (3)
  เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		 	
9	หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
เลือก	1	รายวิชา	3	หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
30	หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ	84	หน่วยกิต	และหมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน	39	หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ	30	หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกเลือกหรอืวชิาโท	15	หน่วยกติ

กลุ่มที่	4	การบริหารสาธารณะ
	 	 ระหว่างประเทศ
PA 347 อาเซียนศึกษา (3)
PA 371 ภูมิรัฐศาสตร์ (3)
  และสถาบันการเงิน 
PA 372 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (3)
  ระหว่างประเทศ
PA 373 องค์การระหว่างประเทศ (3)
PA 374 การต่างประเทศของไทย (3)

กลุ่มที่	5	กฎหมาย
(สำาหรับการสอบเข้ารับราชการตำารวจ)
LG 202 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (3)
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณา (3)
  ความอาญา
LG 231 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป (3)
LG 232 กฎหมายอาญา 2  (4)
  ภาคความผิด
LG 223 กฎหมายลักษณะพยาน (3)
(รายวชิาอยู่ในหลักสตูรของคณะนิตศิาสตร์
ปรีดีพนมยงค์)	
หรอืเลือกเรยีนจากกลุม่วชิาโท	ในสาขาวชิา
อื่นในคณะต่างๆ	 ที่กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า	
15	หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอดุมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีค่ณะอนมุติัให้เป็นวิชาเลอืกเสรไีด้

กลุ่มวิชาโทสำาหรับสาขาวิชาอื่น	15	หน่วยกิต
นักศึกษาต่างสาขาหรือต่างคณะเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นวิชาโทได้
โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
1. เรียนวิชาบังคับ 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
 PA 201 หลักรัฐประศาสนาศาสตร์   (3)
 PA 209 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (3)
 PA 215 การบริหารงานของไทย   (3)
2. เลือกเรียนอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาเอกบังคับและ/หรือวิชาเอกเลือก 

	โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)

(126	หน่วยกิต)	

กลุ่มวิชาภาษา	9	หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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ชั้นปีที่	1

ภาคเรียนที่	1	(15	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(15	หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	(4	ปี)	ภาคปกติ

 

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3 
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
PA 201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์  3 
PA 215 การบริหารราชการไทย  3
PA 216 องค์การและการบริหารแนวใหม่ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 
PA 209 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3
PA 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองและสังคม  3 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3
   

ชั้นปีที่	2

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
PA 205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3
PA 211 นโยบายสาธารณะ  3
PA 312 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ  3
 เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
PA 213 การบริหารระบบงานยุติธรรม 3
PA 304 การบริหารท้องถิ่น  3
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท 2 รายวิชา 6
 วิชาเลือกเสรี  3
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ชั้นปีที่	3

ภาคเรียนที่	1	(18	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(18	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
IT 206 สำานักงานอิเล็กทรอนิกส์  3 
LA 221 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1  3 
PA 204 การบริหารการเงินและการคลัง  3 
PA 318 การบริหารภาครัฐดิจิทัล  3 
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3
  วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
LA 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2  3 
PP 303 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  3 
PA 411 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3
PA 412 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

ชั้นปีที่	4

ภาคเรียนที่	1	(15	หน่วยกิต) ภาคเรียนที่	2	(3	หน่วยกิต)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต
LG 216 กฎหมายปกครอง 3 
PA 302 การบริหารและประเมินผลโครงการ  3
PA 317 การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3
QS 201 วิธีการวิจัยเบื้องต้น   3
      วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกติ
PA 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3

แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	(4	ปี)	ภาคปกติ
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คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
The Faculty of Tourism and Hospitality

  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว    
 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว มีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
สามารถนำาความรูแ้ละประสบการณฝ์กึงาน มาปรับใช้ในการทำางาน 
ประกอบอาชีพธุรกิจท่องเท่ียว เช่นบริษัทนำาเท่ียว ธุรกิจการขนส่ง 
รวมถึงธุรกิจบริการ และหนว่ยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องกับการทอ่งเท่ียว 
ตลอดจนเป็นมคัคเุทศก์ และพฒันาไปเป็นผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวได้
 
สาขาวิชาการโรงแรม    
 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
และวิชาชีพ ด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสำาหรับธุรกิจ 
สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ฝึกงานปรับใช้ในการทำางาน 
ได้อย่างเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการโรงแรม 
ธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องกับการบริการที่พัก การบริการอาหารและ 
เครื่องดื่ม องค์กรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ตลอดจนเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
และมีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหารได้

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
  Bachelor of Arts (Tourism)
  B.A. (Tourism) 

 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
   ศศ.บ. (การโรงแรม)
  Bachelor of Arts (Hotel Studies)
  B.A. (Hotel Studies)     
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ หมวดวชิาฝึกประสบการวชิาชพี 6 หน่วยกติ และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกติ

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (132 หน่วยกิต) 

HO 202 จิตวิทยาการบริการ  (3)
HO 203 ธุรกิจที่พักและอาหาร (3)
IT 260 เทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
   สำาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
  และโรงแรม
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (3)
TO 203 ความรับผิดชอบต่อสังคม (3)
   ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TO 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (3)
   ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TO 205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (3)
TO 302  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (3)

AC 300 การบัญชีสำาหรับธุรกิจ  (3)
        ท่องเที่ยวและโรงแรม
TO 303 งานมัคคุเทศก์   (3)
TO 305 การตลาดการท่องเที่ยว (3)
TO 306 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว (3)
TO 319 การวางแผนและจัดรายการ (3)
           นำาเที่ยว
TO 320 การพัฒนาทรัพยากร (3)
           การท่องเที่ยว
TO 321 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว (3)
TO 329 วิจัยด้านการท่องเที่ยว  (3)
         และการโรงแรม 
TO 414 โครงงานทางธุรกิจ  (6)
         ท่องเที่ยวและบริการ  

เลือก 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
TO 315 ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก (3)
  เพื่อการนำาเที่ยว
TO 325 ประวัติศาสตร์และศิลปะไทย (3)
  เพื่อการนำาเที่ยว
TO 326 ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม (3)
  ในกลุ่มประเทศอาเซียน
TO 327 มรดกวัฒนธรรมไทย (3)
  เพื่อการนำาเที่ยว
กลุ่มการจัดการท่องเที่ยว
TO 307 การจัดการธุรกิจการบิน  (3)
TO 317 การพัฒนาจุดหมายปลายทาง (3)
  การท่องเที่ยว
TO 318 ธุรกิจเรือสำาราญ (3)
TO 328 ประสบการณ์วิชาชีพ (3)
    ในธุรกิจนำาเที่ยว
กลุ่มการท่องเที่ยวทางเลือก
HO 307 การจัดการงานประชุม (3)
          และนิทรรศการ
HO 314 การจัดการธุรกิจสปา (3)
HO 325 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (3)
HO 327  การดูแลสุขภาพทางเลือก (3)         
กลุ่มการโรงแรม
HO 303 งานส่วนหน้าโรงแรม (3)
HO 304 งานบริการอาหาร (3)
  และเครื่องดื่ม 
HO 313 การจัดการบาร์ (3)
HO 316 การจัดการงานแม่บ้าน (3)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต
1. ภาษาอังกฤษ (บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต)
 LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 LH 304 ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (3)
2. เลือกภาษาต่างประเทศที่สอง 1 ภาษา (15 หน่วยกิต)
 2.1 ภาษาอังกฤษ
 LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (3)
 LH 306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (3)
 LH 309 ภาษาอังกฤษสำาหรบงานบริการ (3)
  อาหารและเครื่องดื่ม 
 LH 312 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (3)
 LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการ (3)
 LH 351 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ         (3)
           ด้านการบริการ

 

TO 410 สหกิจศึกษา (6)

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริหารแบบมูลค่าสูง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ หมวดวชิาฝึกประสบการวชิาชพี 6 หน่วยกติ  และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกติ

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต

 
 

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (132 หน่วยกิต) 

 2.2 ภาษาจีน 
 ZH 301 ภาษาจีน 1 (3)
 ZH 302 ภาษาจีน 2 (3)
 ZH 303 ภาษาจีน 3 (3)
 ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน (3)
 ZH 314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ (3)
 ZH 316 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน (3)
 ZH 351 ภาษาจีนเพื่อการนำาเที่ยว (3)
 ZH 352 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (3)
 ZH 353 ภาษาจีนสำาหรับมัคคุเทศก์   (3)
 ZH 363 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว          (3)
           สำาหรับงานอาชีพ
 2.3 ภาษาญี่ปุ่น 
 LJ 304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม (3)
 LJ 305 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับมัคคุเทศก์ (3)
 LJ 307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 LJ 308 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับงานธุรกิจ (3)
 LJ 311 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (3)
 LJ 312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน (3)
 LJ 316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการลูกค้า (3)
 LJ 317 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับพนักงาน (3)
          สายการบิน
 LJ 318 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น (3)
      

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรียนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอนใน
ระดับอดุมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีคณะอนมุตัใิห้เปน็วิชาเลอืกเสรไีด้

 
นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มีโครงสร้างหลักสูตร 
เปิดให้เลือกเรียนวิชาโทต่างสาขา สามารถ 
เลือกเรียนกลุ่มวิชาโท จำานวน 15 หน่วยกิต 
ได้ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
  1.1 วิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
   TO 201 อุตสาหกรรม (3)
     การท่องเที่ยว
   HO 203 ธุรกิจที่พัก (3)
     และอาหาร
  1.2 เลือกเรียนอีก 3 รายวิชา รวม 9  
   หนว่ยกิต จากกลุม่วิชาเฉพาะบังคับ 
   หรือเฉพาะเลือก
 2. กลุ่มวชิาภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
  2.1 วิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
   LH 303 ภาษาอังกฤษ (3)
     เพื่อการท่องเที่ยว
   LH 304 ภาษาอังกฤษ (3)
     สำาหรับมัคคุเทศก์
  2.2 เลือกเรียนภาษาอังกฤษอีก 3  
   รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0   3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
HO 203 ธุรกิจที่พักและอาหาร  3
LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3
TO 302 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
HO 202 จิตวิทยาการบริการ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
TO 203 ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรม 3
  การท่องเที่ยว
 วิชาภาษาต่างประเทศ (1) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 260 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3
  และโรงแรม 
LA 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ   3
TO 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3
 การท่องเที่ยว
  ภาษาต่างประเทศ (2) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)   3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
LA 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
TO 303 งานมัคคุเทศก์ 3
TO 306 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว 3 
 ภาษาต่างประเทศ (3) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6
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ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AC 300 การบัญชีสำาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  3
TO 305 การตลาดการท่องเที่ยว 3
TO 321 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา    6
 ภาษาต่างประเทศ (4) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)   3
  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
TO 320 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3
TO 414 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  6
 วิชาเฉพาะเลือก    3
 ภาษาต่างประเทศ (5) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)  3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LH 304 ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก ์ 3
TO 205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3
TO 319 การวางแผนและจัดรายการนำาเที่ยว 3
TO 329 วิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
TO 410 สหกิจศึกษา  6



คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

236  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการโรงแรม (132 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ หมวดวชิาฝึกประสบการวชิาชพี 6 หน่วยกติ และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 21 หน่วยกิต

HO 202 จิตวิทยาการบริการ  (3)
HO 203 ธุรกิจที่พักและอาหาร  (3)
HO 204 วัฒนธรรมไทยสำาหรับ (3)  
  อุตสาหกรรมการบริการ  
IT 260 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ (3)
  ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (3)
TO 203 ความรับผิดชอบต่อสังคมใน (3)
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TO 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (3)
  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TO 205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  (3)

AC 300 การบัญชีสำาหรับธุรกิจ (3)       
   ท่องเที่ยวและโรงแรม             
HO 303 งานส่วนหน้าโรงแรม (3)
HO 304 งานบริการอาหารและ (3)                        
    เครื่องด่ืม                            
HO 305 การตลาดโรงแรม (3)
HO 309 การวางแผนและพัฒนา (3)
    ธุรกิจโรงแรม                       
HO 316 การจัดการงานแม่บ้าน  (3)
HO 317 หลักการประกอบอาหาร (3)
        เบ้ืองต้น                             
HO 414 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว (6)
          และบริการ 1                                      
TO 329 วิจัยด้านการท่องเที่ยว (3)
   และการโรงแรม                      

เลอืกจากรายวิชาต่อไปนีใ้ห้ครบ 15 หนว่ยกิต
HO 306 การจัดการงานขายโรงแรม (3)
HO 307 การจัดการงานประชุมและ (3)
   นิทรรศการ                      
HO 311 การจัดการงานจัดเลี้ยง (3)
HO 312 การจัดการรีสอร์ท (3)
HO 313 การจัดการบาร์ (3)
HO 314 การจัดการธุรกิจสปา (3)
HO 318 การจัดการภัตตาคาร (3) 
HO 319 การประกอบอาหารไทย (3)
HO 320 การประกอบอาหารตะวันตก (3)
HO 321 การประกอบขนมอบ (3)
HO 322 การจัดการกิจกรรมงานพิเศษ (3)
HO 323 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการ (3)           
  ท่องเที่ยวและการโรงแรม     
HO 324 การตลาดดิจิทัลสำาหรับ (3)
        ธุรกิจโรงแรม                     
HO 325 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  (3)
HO 326 การดูแลสุขภาพความงาม (3)
          เบ้ืองต้น                           
HO 327 การดูแลสุขภาพทางเลือก (3)
TO 307 การจัดการธุรกิจการบิน (3)
TO 318 ธุรกิจเรือสำาราญ  (3)

1. วิชาภาษาอังกฤษ (บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต)
 LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม       (3)
 LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการ (3)
            
2. เลือกภาษาต่างประเทศที่สอง 1 ภาษา 15 หน่วยกิต
 2.1 ภาษาอังกฤษ 
 LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 LH 304 ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (3)
 LH 306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (3)
 LH 309 ภาษาอังกฤษสำาหรับงาน            (3)
  บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 LH 312 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (3)
 LH 351 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพด้านการบริการ (3)
                                            
  

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
  และนวัตกรรม
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
  ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
  ยุคประเทศไทย 4.0
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
BA 104 การบริหารแบบมูลค่าสูง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
หรือเลือกจากวิชาเลือกอื่นๆ ในกลุ่มวิชา
 สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชา
 ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
9 หน่วยกิต
 บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)  
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น  (3)
  เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์   (3)
  และ loTs 
CT 102 ความรู้เบื้องต้น (3)
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
  และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
LA 131 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 1 
LA 132 ภาษาอังกฤษ (3)
  เพื่อการสื่อสาร 2
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต

หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ หมวดวชิาฝึกประสบการวชิาชพี 6 หน่วยกติ  และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต

 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 21 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาการโรงแรม (132 หน่วยกิต) 

 2.2 ภาษาจีน 
 ZH 301 ภาษาจีน 1 (3)
 ZH 302 ภาษาจีน 2 (3)
 ZH 303 ภาษาจีน 3                          (3)
 ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน             (3) 
 ZH 314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ            (3)
 ZH 316 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน     (3)
 ZH 351 ภาษาจีนเพื่อการนำาเที่ยว   (3)
 ZH 352 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (3)
 ZH 353 ภาษาจีนสำาหรับมัคคุเทศก์         (3) 
 ZH 363 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว       (3)
           สำาหรับงานอาชีพ          
 2.3 ภาษาญี่ปุ่น 
 LJ 304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม          (3)
 LJ 305 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับมัคคุเทศก์        (3)
 LJ 307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว       (3) 
 LJ 308 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับงานธุรกิจ (3)
 LJ 311 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  (3)
 LJ 312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน    (3)
 LJ 316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการลูกค้า    (3)
 LJ 317  ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับพนักงานสายการบิน (3)
 LJ 318 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น           (3)

          

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

 HO 410 สหกิจศึกษา (6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลอืกเรียนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ หรอืรายวิชาทีเ่ปิดสอนใน
ระดับอดุมศกึษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีคณะอนมุตัใิห้เปน็วิชาเลอืกเสรไีด้

นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มีโครงสร้างหลักสูตร 
เปิดให้เลือกเรียนวิชาโทต่างสาขา สามารถ 
เลือกเรียนกลุ่มวิชาโท จำานวน 15 หน่วยกิต 
ได้ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการโรงแรม
  1.1 วิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
   TO 201 อุตสาหกรรม (3)
     การท่องเที่ยว
   HO 203 ธุรกิจที่พัก (3)
     และอาหาร
  1.2 เลือกเรียนอีก 3 รายวิชา รวม 9  
   หนว่ยกิต จากกลุม่วิชาเฉพาะบังคับ 
   หรือเฉพาะเลือก
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
  2.1 วิชาบังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
   LH 302 ภาษาอังกฤษ (3)
     เพื่อการโรงแรม
   LH 313 การสนทนา (3)
     ภาษาอังกฤษ
     สำาหรับงานบริการ
  2.2 เลือกเรียนภาษาอังกฤษอีก 3  
   รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการโรงแรม

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3
HO 203 ธุรกิจที่พักและอาหาร  3
HO 204 วัฒนธรรมไทยสำาหรับอุตสาหกรรมการบริการ  3
LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม       3
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
HO 202 จิตวิทยาการบริการ  3
LA 130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
TO 203 ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรม 3
  การท่องเที่ยว
 ภาษาต่างประเทศ (1) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)   3
 เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HO 317 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น 3
IT  260 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3
  และโรงแรม 
LH 131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ  3
TO 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3
 การท่องเที่ยว
  ภาษาต่างประเทศ (2) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)   3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
HO 316 การจัดการงานแม่บ้าน 3
LH 132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
 วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6
 ภาษาต่างประเทศ (3) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)  3
 วิชาเฉพาะเลือก  3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ

สาขาวิชาการโรงแรม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AC 300 การบัญชีสำาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
HO 303 งานส่วนหน้าโรงแรม 3
HO 305 การตลาดโรงแรม 3
 วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา   6
 ภาษาต่างประเทศ (4) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)   3
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
HO 304 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3
HO 414 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  6
 วิชาเฉพาะเลือก  3
 วิชาภาษาต่างประเทศ (5) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3
 เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HO 309 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3
LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการ 3
TO 205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3
TO 329 วิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
 วิชาเฉพาะเลือก 3
 วิชาเลือกเสรี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
HO 410 สหกิจศึกษา   6



คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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